ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova l, příspěvková organizace

KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ Horníkova 1
Mateřská škola Horníkova 1 je součástí ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1. Byla zřízena po
rekonstrukci v přízemí budovy základní školy, kde bude v nově vzniklých prostorách dne 6. 1.
2014 zahájen její provoz.
Mateřská škola s kapacitou 95 dětí má pracovní název „Čtyřlístek“ - symbolizující štěstí a to
právě z toho důvodu, že jsou v MŠ celkem čtyři pohádkové třídy:
 Šmoulové – věkově smíšená třída
 Rákosníčci – věkově smíšená třída
 Trpaslíčci – věkově smíšená třída
 Krtečci – třída pro děti do 3let.
PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
Pedagogičtí zaměstnanci:
Třída Krtečci:
zástupkyně ředitele pro MŠ: Mgr. Blanka Kohoutová – úvazek 1,00
učitelka: Mgr. Milena Janštová – úvazek 1,00
Třída Trpaslíčci:
učitelka: Dana Šárková – úvazek 1,00
učitelka: Soňa Skotáková – úvazek 1,00
Třída Rákosníčci:
učitelka: Bc. Andrea Horáčková – úvazek 1,00
učitelka: Michaela Šmerdová – úvazek 0,75
Třída Šmoulové:
Učitelka: Ilona Mlejnková – úvazek 1,00
Učitelka: Mgr. Michaela Štěpánková – úvazek 0,75
Provozní zaměstnanci:
Školník: Vilém Zíma
Uklizečka: Sabina Zichová
Vedoucí školní jídelny: Jaroslav Příborský
Ekonomka: Věra Jokešová
Ředitel školy: Mgr. Roman Burda

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova l, příspěvková organizace
Děti budou během předškolního vzdělávání vedeny k samostatnosti a k samostatnému
rozhodování. Nebudou k ničemu nuceny, ale veškeré činnosti i aktivity jim budou nabízeny.
Od samého rána budou mít možnost vybrat si z široké nabídky to, čemu se chtějí samy
věnovat. Každý den bude s dětmi realizován ranní kruh, ve kterém se učí přemýšlet, rozvíjet
své vyjadřovací schopnosti, ale také se učí naslouchat druhým. Samozřejmostí v naší školce
budou také každodenní hudební, recitační i pohybové chvilky.
Rádi bychom byli školou otevřenou rodičům, proto u nás budou mít všichni rodiče možnost
pobývat se svými dětmi ve třídách a to každé ráno do 9:00 a každé odpoledne od 15:15.
Rodiče mají možnost si s dětmi zahrát různé hry, něco si s nimi vyrobit, postavit atd.
Do budoucna plánujeme pro naše děti celou řadu kroužků, jako např.: Logopedické hrátky,
Angličtina s úsměvem, Kamarádka flétnička, Keramika, Plavání, Malý školáček - určeno pro
předškoláky, atd. Zahájení všech kroužků plánujeme od měsíce října ve školním roce
2014/2015.
Jedním z hlavních koncepčních záměrů je vytvoření nových školních dokumentů zejména
ŠVP ve spolupráci s MŠ Poláčkova a zkvalitnění spolupráce s touto MŠ.
Rovněž bychom rádi v budoucnu v naší MŠ zřídili logopedickou třídu a třídu určenou pro
předškoláky, která by byla zaměřena na intenzivnější přípravu dětí do základní školy.
Plánujeme také rekonstrukci školního hřiště – zlepšení herního a sportovního využití pro děti.

V Brně dne 3. 1. 2014

Mgr. Blanka Kohoutová

