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Seriál
Když jsem šel poprvé do školky, byla ve mně malá 

dušička. Nevěděl jsem, jak to bez mámy a táty 

zvládnu. Dnes už bych se ale bez školky neobešel 

a chci, abyste všichni viděli, kam chodím a jaké 

tam mám kamarády!

Moje
první 

tablo
Mateřská škola Anenská, Frýdek-Místek

Třída Srdíčko s učitelkou DanouHanzelkovou

Třída Jablíčko s učitelkouMonikou
Portešovou a chůvou Leonou Vaškebovou.

Školka podporuje tvoření, zkoumání i bádání
Frýdek-Místek –Mateřská škola Anenská se na-
chází v klidné, dobře dostupné části města a je ob-
klopena vzrostlou zahradou. Ta se také stala inspi-
rací pro školní vzdělávací program Kouzelná za-
hrada. Školka je čtyřtřídní, její odloučené pracoviš-
tě J. Trnkymá tři třídy. Všechny třídy jsou věkově
smíšené, navštěvují je děti zpravidla
od tří do šesti let.
Ke vzdělávání předškoláků tam vy-

užívají třídu vybavenou didaktickými
pomůckami pro přípravu dětí do základní školy, k
pohybu slouží tělovýchovně vybavená třída. Neda-
leko školy se nachází dětské dopravní hřiště, které
mateřská škola využívá pro pobyt dětí venku a pro
dopravní výchovu.
V projektu Recyklohraní jsou děti vedeny k eko-

logickému cítění a vzdělávání. Školka podporuje
zdraví a pohyb ve spolupráci se spolkem Basket-
point F-M – Basketbal do školek. V projektu Svět

nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky pod záštitou
organizace Sokol pedagogové s dětmi rozvíjí pohy-
bové dovednosti. Zahradamateřské školy byla loni
díky velké podpořemagistrátu vybavena novou
herní terasou a dalšími dřevěnými herními prvky.
Prostředí školky je připraveno pro tvoření, zkou-

mání a bádání. Nadstandardní péče je
vedena formou doplňkových programů
dle zájmu Zvídálek, Angličtina, Před-
školák, Grafomotorika, a formou

kroužků zaměřených na keramiku a šachy. Už od
roku 2010 tam díky zapojení do projektu Celé Česko
čte dětem vedou děti i rodiče ke čtenářství a
předčtenářským dovednostem.
Děti vzdělávají kvalifikovaní pedagogové, asis-

tent pedagoga a dvě chůvy. Tým pedagogů a ostat-
ních zaměstnanců spolupracuje a pořádá spoustu
školních akcí se spolkem rodičů při mateřské škole
KlubemRadost. (red)

Třída Květinka s učitelkami Janou
Poulíčkovou a Alenou Kováčovou
a chůvou Andreou Daubnerovou.

Příští týden představíme děti
zmateřské školy v Paskově.

Třída Sluníčko s učitelkami Radkou
Juhászovou a JanouMaříkovou a
asistentkou pedagogaMichaelou Peklovou.
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