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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace
Adresa:
Krásná 280
PSČ:
351 11
Zřizovatel:
obec Krásná 260
Kontakt:
725051102
IČO školy:
73732737
Ředitel školy:

Věra Veselá

Počet tříd:
1 třída /heterogenní/
Kontakty: tel.:
777490746
E-mail:
ms.krasna@obeckrasna.cz
Celková kapacita: 26 dětí
Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin
Počet učitelů: 2
Počet provozních zaměstnanců: 2

Zpracovatel školního vzdělávacího programu: Věra Veselá
a Bc. Miriam Marhounová
Platnost ŠVP od 1. 9. 2017

II. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Představení mateřské školy Krásná
Mateřská škola vznikla přestavbou starých vojenských garáží v objektu bývalé pohraniční roty a jejím
zřizovatelem je obec Krásná. Jedná se o přízemní jednopatrovou budovu s atraktivním barevným
vzhledem, částečně bezbarierovým přístupem, ve středu obce, která je napojena na dvě výjezdové
garáže místních dobrovolných hasičů. Škola byla stavěna jako energeticky nenáročná. MŠ je
jednotřídní s věkově smíšenými dětmi. Kapacita je 26 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Budova školy má
terasu, na kterou navazuje dobře vybavené dětské hřiště, spravované obcí. Škola je samostatná
příspěvková organizace.
Třída je prostorná s několika hracími koutky a s místem pro soukromí a klid. Vnitřní prostory září
jasnými barvami interiéru.
Nad třídou je umístěná tzv. galerie, kde děti odpočívají. Prostor je opticky rozčleněn na třídu a
hernu.V přilehlém skladu jsou pomůcky pro vzdělávací práci, ze třídy vede vchod do umývárny a
WC a druhý vchod do šatny dětí. V šatně jsou šatnové bloky, do kterých děti ukládají své oblečení a
obuv.
Informace pro rodiče jsou umístěny na nástěnkách. Velká plocha slouží k vystavení dětských prací.
Součástí MŠ je vlastní kuchyně, stravování se řídí pravidly zdravé výživy.
Blízkost k přírodě (les, rybník potůček, louky), je náš vzdělávací program, zaměřen k plnění úkolů
přírodovědy a multikulturní gramotnosti. Naším záměrem je využít poznatků a zkušeností o živé i
neživé přírodě, vytvořit kladný vztah k životnímu prostředí, a naučit se vystupovat v jeho prospěch.
Mateřská škola i svým okolím poskytuje vhodné podmínky k rozmanitým pohybovým i výtvarným
aktivitám. Podporujeme též zdravý životní styl a jeho prvky jsou zařazeny i v našem ŠVP.
Vzdělávací strategie je založena na čtyřech pilířích:
1. Učit se být - znamená plně si uvědomovat sám sebe. Jednat autonomně, na základě vlastních
úsudků a osobní odpovědnosti.
2. Učit se žít společně - znamená naučit se chápat mezilidské vztahy, potřebu vzájemné pomoci a
spolupráce. Naučit se uznávat morální hodnoty, být tolerantní a mít schopnost empatie.
3. Učit se dělat - znamená tvořivě zasahovat do svého prostředí životního, pracovního, sociálního,
kulturního i přírodního. Naučit se být zodpovědným, angažovaným a kvalifikovaným.
4. Učit se poznávat - znamená osvojovat si nástroje na pochopení světa a rozvinout dovednosti
potřebné k učení se. Mít znalosti, porozumět jim a umět je správně používat. Učíme se učit a učíme
se myslet.
Ve třídě byly zbudovány herní kouty podporující tvořivost. Škola je vybavena toaletami dětí i
dospělých, vlastní kuchyní, kanceláří, šatnami dětí i dospělých, menšími skladovými prostorami,
chodbou, terasou a technickou místností. K polednímu odpočinku či spaní slouží vybudované
zvýšené místo nad hernou tzv., galerie“. Místnosti jsou světlé, vzdušné a barevně příjemné. Vytápění
je podlahové. Pomůcky, materiál i hračky jsou v dosahu dětí. Škola se stále dovybavuje.
Hygienické podmínky odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení.
Mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená.
Kapacita školy: 26 dětí.
Zaměření: environmentální výchova, spolupráce s německou mateřskou školou.
Stravování: Vlastní školní kuchyně je velmi moderně vybavena, poskytuje stravování jak pro děti,
tak pro zaměstnance školy.

Celý dokument je k nahlédnutí v kanceláři a šatně dětí.

