
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

NAŠE ŠKOLKA | Mateřská škola Paskov

Třída Rákosníček s učitelkami
RadkouMynářovou a Renátou
Chovančíkovou a asistentkou
RenátouHorkou.

Příští týden představíme děti zmateřské školy v Bruzovicích.

Předškoláci v Paskově se učí také porozumět přírodě
Paskov –Mateřská škola s vlastní kuchyní sídlí v klidné
části v centruměsta s hlavní budovou vMístecké ulici a
sousedí se zámeckým parkem. Ve školním roce 2018/2019
je v provozu pět tříd, z nichž jedna třída, FerdaMravenec,
s předškoláky a dětmi s odloženou školní docházkou sídlí
v budově základní školy, jelikož kapacita hlavní budovy již
osmým rokem nestačí pojmout všechny děti.
„Již třetím rokemmáme v provozu batolecí třídu pro děti

ve věku dvou až tří let se sníženým počtem dětí, která před
spuštěním provozu prošla rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby
prostředí splňovalo ta nejpřísnější kritéria
pro hygienu a bezpečnost při vzdělávání.
Program v této batolecí třídě je specifický, ří-
dí se potřebami dětí a rozhodující je pohoda
a spokojenost dětí,“ uvedla ředitelkamateřské školy Jar-
mila Petrošová. Ve všech ostatních třídách se pracuje podle
filozofie Začít spolu a jedním z cílů je co nejvyšší samo-
statnost dítěte. Nedávno prošla zahrada rozsáhlou rekon-
strukcí, díky které se proměnila na ekozahradu, která po-
skytuje dětem podnětné prostředí k environmentální vý-
chově, ekologii a správnému životnímu stylu. Kolem celé
budovymateřské školy je využíváno dopravní hřiště. Děti
pečují o drobná zvířátka ve třídě nebo na zahradě. Pozná-
vají potřeby zvířat v přírodě, učí se zodpovědnosti, chápou,

čím jsou zvířata pro nás důležitá a jak se o ně správně sta-
rat. Ve třídách se děti ve spolupráci s učitelkami a rodiči
starají o tato drobná zvířata: agapornise, šneka afrického,
rybičky, křečka džungarského, králíka zakrslého, krabíka,
pakobylky, strašilky a vodní žebrovník. Přírodu a vše okolo
ní mohou děti pozorovat podmikroskopem, Velmi rády
děti pracují na interaktivních tabulích nebomobilním in-
teraktivním panelu. Mateřská škola je zapojena do několi-
ka projektů, díky kterýmmámožnost poskytnout dvoule-
tým dětem k učitelkám ještě dvě chůvy. Téměř v každé

třídě pracuje další pedagogický pracovník –
asistent pedagoga -, dětem ohroženým škol-
ním neúspěchem se věnuje školní asistent.
„Naši mateřskou školu navštěvují také děti se

speciálními vzdělávacími potřebami a každému z nich je
poskytnuto podpůrné opatření ve vzdělávání, popřípadě
předmět speciálněpedagogické péče dvěma speciálními
pedagogy,“ podotkla ředitelkamateřské školy. Za klíčovou
věc považuje spolupráci s rodinou založenou na partnerské
rovině s oboustrannou důvěrou. „Mám za to, že v naší ma-
teřské škole vládne pohoda, kolegialita, dobré pracovní
nasazení a kvalitní spolupráce všech zúčastněných osob
při přípravě do života našich největších pokladů – našich
dětí,“ doplnila Jarmila Petrošová. (red)

Třída Cipísek s učitelkami Ludmilou
Reclíkovou a Silvií Rundtovou a chůvou Ivetou
Rüdrichovou.

Třída Krteček s učitelkami Taťánou Řehovou
a Sabinou Šebestovou a asistentkou Ivanou
Marynčákovou.

Třída Křemílek s učitelkou Svatavou Děckou
a Lucií Kreclovou.

Třída FerdaMravenec s učitelkou Ivanou
Ševčíkovou a ZdeňkouMičlovou.
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