Charakteristika školky

Mateřská škola „Pilná včelička“ je integrované zařízení se ZŠ a školní družinou.
Nachází v lokalitě, která umožňuje pobyt v přírodě, realizaci vycházek a výletů,
ekologické výchovy, naplňování zdravého životního stylu a tak přirozeně
podporuje zdraví dětí.
Školka je jednotřídní, nachází se v přízemí budovy školy. Má k dispozici dvě
třídy – herny, které jsou vybaveny přiměřeně věku dětí. Příjemný interiér je
vybaven dětským nábytkem, a je rozmístěn do dětských koutků, které dětem
zajišťují pocit pohody a zázemí. Doplňující výzdoba je převážně tvořena vlastní
tvorbou dětí.
V MŠ se nevaří. Kuchyně slouží k přípravě svačinek a výdeji obědů, které se
dováží z MŠ Kyjov.
MŠ využívá i prostory ZŠ, spolupráce se základní školou je na výborné úrovni.
Děti tak mají možnost adaptovat se na prostředí školy a nenásilně se tak
připravují na vstup do 1. třídy.
Součástí je i školní zahrada, vzdálená asi 100 m od školy. Nabízí velké možnosti
pohybu dětí v jakémkoliv ročním období. Na školní zahradě jsou moderní prvky,
které rozvíjí a podporují přirozený pohyb. Pěstujeme i bylinky na bylinkové
zahrádce, pozorujeme hmyz v broukovišti.
Kromě zahrady je využíváno i dětské hřiště a sál místní sokolovny. Dále
využíváme i místní knihovnu a spolupracujeme s organizacemi v obci.

Co nabízíme?
MŠ je jednotřídní, využíváme dvě třídy. V mateřské škole vytváříme pro děti
rodinné prostředí. Individuálně se věnujeme nejmladším dětem a zároveň
klademe důraz na přípravu dětí na vstup do 1. třídy. Aktivně spolupracujeme
se školou - formou společných hodin se žáky ZŠ usnadňujeme dětem vstup do
školy. Spolupracujeme s PPP.

Věnujeme se péči o řeč od raného věku dítěte, spolupracujeme s rodinou a se
Speciálně pedagogickým centrem Hodonín.
V rámci ochrany životního prostředí se zaměřujeme na ekologii, vedeme děti ke
kladnému vztahu k přírodě, spolupracujeme se ZO ČSOP.
Seznamujeme děti se základy práce na počítači, využíváme výukové CD ROMY.
Rozvíjíme grafomotorické dovednosti a hravou formou seznamujeme s
angličtinou.
Vedeme děti k výtvarným a rukodělným činnostem, pracujeme s keramickou
hlínou ve spolupráci s DDM v Kyjově, podporujeme kreativitu.

