Projekt MŠ Pohádka:

Příprava dítěte na život
A. Příprava na 1. třídu Základní školy:













Cílem je co nejvíce usnadnit dětem přechod z MŠ do ZŠ. Naší snahou je
co nejlépe rozvinout školní připravenost dětí. To vše se děje na základě
těchto aktivit:
Během školního roku probíhá průběžná evaluace školní připravenosti dětí
pomocí „Záznamového archu pro sledování a hodnocení rozvoje a učení
dítěte v posledním roce předškolního vzdělávání“ a současně pomocí portfolia
každého dítěte, získané informace jsou průběžně začleňovány do přípravy
týdenní vzdělávací nabídky – odpovědnost: učitelky 3. třídy Včeliček
Během celého roku jsou také nabízeny konzultace s rodiči ohledně školní
zralosti jejich dětí – odpovědnost: učitelky 3. třídy Včeliček
1x ročně (leden / únor) probíhá v naší MŠ přednáška Mgr. Jitky Bindrové
(speciální pedagožky Pedagogicko-psychologické poradny ÚL) na téma:
„Školní zralost" a rodičům jsou také nabízeny osobní konzultace –
odpovědnost: učitelky 3. třídy Včeliček a ředitelka MŠ
V případě zájmu rodičů a po domluvě s Mgr. Jitkou Bindrovou probíhá
v průběhu března / dubna v naší MŠ vyšetření školní zralosti – odpovědnost:
učitelky 3. třídy Včeliček a ředitelka MŠ
Koncem listopadu probíhá v ZŠ Chlumec: „Den pro předškoláky“ (seznámení
s novým prostředím – učebny, knihovna, tělocvična, jídelna atd.; dětem jsou
zde nabízeny pestré vzdělávací aktivity) – odpovědnost: ředitelka MŠ
V průběhu června děti absolvují 1 ukázkovou vyučovací hodinu v ZŠ Chlumec
– odpovědnost: učitelky 3. třídy Včeliček a ředitelka MŠ
1x ročně probíhá konzultace (rozhovor) s učitelkami 1. třídy ZŠ Chlumec o
úspěšnosti dětí, které k nim přestoupily z naší MŠ (probíhá v průběhu 2.
pololetí školního roku) – odpovědnost: učitelky 3. třídy Včeliček
Několikrát ročně (Vánoce, Velikonoce, Den dětí) probíhá v naší MŠ
vystoupení dětí ze ZŠ Chlumec, ZŠ Ústí nad Labem (Pod Vodojemem) a ze
ZUŠ Chabařovice – odpovědnost: ředitelka MŠ
Během školního roku se děti účastní různých vzdělávacích akcí: návštěva
Muzea města ÚL, Severočeského divadla, ústecké knihovny (dětského
oddělení), teplického planetária, keramické dílny, Plaveckého areálu Klíše,
ZOO ÚL, Zelené farmy Pidi Midi, Dopravní výchovy na zahradě naší MŠ
s dopravními policisty z ÚL a dalších – odpovědnost: třídní učitelky

B. Podpora mezigeneračních vztahů
 Vystoupení dětí z naší mateřské školy v Domě s pečovatelskou službou
Chlumec (prosinec, květen) – odpovědnost: učitelky Miltnerová, Mužíková
 Návštěva v Domě s pečovatelskou službou Chlumec u příležitosti konání
výstavy prací obyvatel domu, popř. nákup těchto drobností (Velikonoce) –
odpovědnost: třídní učitelky
 Návštěva Domu seniorů u příležitosti konání výstavy prací obyvatel domu,
popř. nákup těchto drobností (Velikonoce) - odpovědnost: třídní učitelky
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 Umožnit vystoupení dětí ze základních škol Chlumec, Chabařovice a Ústí nad
Labem (Pod Vodojemem) pro děti v naší mateřské škole (prosinec, duben,
červen) – odpovědnost: ředitelka MŠ
 Vystoupení dětí z naší mateřské školy na akci Komise pro občanské
záležitosti „Vítání občánků města Chlumec“ (listopad, únor, červen) –
odpovědnost: učitelka Miltnerová

C. Podpora vztahu k přírodě
 péče o životní prostředí v praktických činnostech plánovaných a
rozpracovaných v jednotlivých tematických blocích
 přirozené a zprostředkované poznávání přírody živé i neživé v jednotlivém
ročním období
 úzký kontakt a návštěvy:
 FARMY U LESA s domácími zvířaty – krmení, pozorování obydlí, okolí
 ARBORETA vybudovaného na zahradě ZŠ Chlumec – seznámení a
pozorování stromků a keřů; prohlížení a komentování map a obrázků
tvorů žijících na severu Čech
 OVČÍ FARMY – střádání nasušené potravy; radost z prožitku při krmení
 ÚSTECKÉ ZOO – přímé pozorování exotických zvířat
 poznávání EKOSYSTÉMŮ V OKOLÍ – les, rybník, louka
 spolupráce se Zelenou Farmou PIDI MIDI: společný projekt „Příroda
nás učí“

D. Spolupráce s veřejností











Cíl: Seznámení dětí s blízkým prostředím.
Orientace v cizím prostředí.
Nestydět se, nebát se komunikovat.
Spolupráce se ZŠ Chlumec
 „Den pro předškoláky“ (školáci provází předškoláky programem v ZŠ)
 vystoupení dětí ze ZŠ v naší MŠ, v Kulturním domě v Chlumci
 návštěva 1. třídy v červnu (1 vyučovací hodina)
 návštěva keramické dílny v ZŠ
 oslava MDD společně s dětmi se ZŠ (společné soutěže, hry)
Spolupráce se ZUŠ
 shlédnutí vystoupení dětí ze ZUŠ Chabařovice v MŠ, v Kulturním domě
Chlumec
Spolupráce s rodiči
 podzimní slavnost
 vánoční besídky, tvořivé dílny
 oslava Dne dětí, výroba dortů pro děti
Spolupráce s Masarykovou nemocnicí
 návštěva nemocnice, dětské chirurgie
Spolupráce s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem
 návštěva keramické dílny (vánoční, svátek matek)
Spolupráce s obcí
 přivítání malých občánků (básničkami, písničkami)
Spolupráce s muzeem
 shlédnutí výstav (např. „Giganti doby ledové“, „Hračky dávné a
nedávné“)
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Spolupráce s policií
 setkání s dopravní policií – dopravní dopoledne na školní zahradě
Spolupráce s hasiči
 návštěva hasičské zbrojnice v Chlumci / Všebořicích
Spolupráce s knihovnou
 návštěva Severočeské knihovny ÚL, dětské oddělení (pohádková, jarní
tématika)
Spolupráce s divadlem
 divadelní představení v MŠ
 návštěva divadla v Ústí nad Labem
 návštěva KD Chlumec
Spolupráce s Plaveckou halou Klíše ÚL:
 návštěva plavecké haly, krytého bazénu, sauny
 předplavecká průprava
Spolupráce s Planetáriem v Teplicích
 návštěva planetária (pozorování planet, hvězdných těles, souhvězdí aj.)
Spolupráce se zdravotní školou ÚL
 projekt „Zdravé zoubky“, správná technika čištění zubů, pomůcky
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