Základní informace o MŠ
Škola sídlí v jednopatrové budově, jejíž součástí je školní kuchyně a jídelna. Mateřská škola
byla od 1. září 2003 do srpna 2009 školou dvoutřídní. Obě dvě oddělení se nacházela v levém
pavilonu budovy. Během léta 2009 došlo k rozsáhlým stavebním úpravám a prostory tříd ZŠ,
které se nacházely v pravém pavilonu, byly zrekonstruovány na další dvě oddělení MŠ
s veškerým zázemím.
Od 1. září 2009 je mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. ZŠ je v těsné blízkosti
mateřské školy. K budově MŠ náleží i prostorná školní zahrada, která v posledních dvou
letech prošla rekonstrukcí. V blízkosti budovy se rozprostírá chráněné území Prokopského
údolí.
Budova MŠ je jednopatrová, její součástí je školní kuchyně a jídelna. Děti mají možnost se
stravovat v kulturním prostředí, kde se učí i základům správného stolování.
Ve třídě nejmladších dětí Broučci je zapsáno 28 dětí. Jsou to děti ve věku 3 - 4 let. Ve třídě
Zajíčci je zapsáno 28 dětí ve věku 3 – 5 let. Děti 4 – 6 leté jsou zapsány do třídy Berušky. I
zde je zapsáno 28 dětí. Do třídy Veverky je zapsáno 28 dětí 4 – 6 letých. Kritéria přijímacího
řízení do MŠ škola oznamuje rodičům prostřednictvím vývěsky a poutačů, kde jsou
informováni i o době konání zápisu. Datum zápisu určuje ředitelka školy ve spolupráci se
zřizovatelem ZŠ a MŠ – MČ Prahy 5. Ve všech třídách rodičům nově příchozích dětí
nabízíme adaptační program. Možnosti pobytu s dětmi v MŠ využívají rodiče hlavně během
prvního týdne v měsíci září. Adaptaci ale nabízíme i rodičům v průběhu celého školního roku
při nástupu nového dítěte. Z důvodu zřízení přípravného ročníku na naší ZŠ, děti s odkladem
školní docházky v MŠ zůstávají velmi málo. Rodiče možnost zařazení dítěte do přípravného
ročníku vnímají velmi pozitivně.
Hračky ve všech třídách jsou rozděleny tak, aby odpovídaly věkovým zvláštnostem dětí. Ve
třídě Veverky, jsou umístěny dva počítače od firmy IBM s programem Kids-Mart. Ve třídě
Berušky je umístěna interaktivní tabule, počítač a vizualizér. Všechny třídy jsou vybaveny
televizory, CD přehrávači a DVD rekordéry.
Při naší práci se snažíme využít spojení ZŠ s MŠ. Předškolní děti pravidelně navštěvují první
třídy v rámci projektu „Škola nanečisto“. Při pořádání některých akcí nám pomáhají žáci ZŠ.

