
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

Školka rodinného typu
Mateřská škola Frýdecká

má dlouholetou tradici, ote-
vřena byla v roce 1961. Na-
chází se na okraji města
v pěkném přírodním pro-
středí. Již svou budovou a
umístěním v klidné, okrajo-
vé části města vytváří dojem
rodinné školičky.
„Preferujeme individuali-

zovaný přístup
k dítěti, respek-
tujeme jeho
přání a potřeby.
Klademe důraz
na samostatnou, zdravě se-
bevědomou a harmonicky
rozvinutou dětskou osob-
nost, která dokáže pracovat a
spolupracovat s ostatními ve
skupině. Prvořadou každo-
denní snahou všech zaměst-
nanců je spokojené a šťastné
dítě. Dětství znamená velké
možnosti a potenciál, které
semohou ve vývoji dítěte
realizovat. Možnosti rozvoje
jsou v dítěti samém;mož-
nosti jsou ve vnějším světě,
který nabízí vzdělání, zkuše-
nosti, dovednosti, mravnost,

uplatnění; možnosti před-
stavují dítěti druzí lidé kva-
litami své osobnosti vybíze-
jícími k následování; mož-
nosti představuje stykmezi
lidmi, styk aktivizující, zava-
zující. Mateřská škola repre-
zentuje zmíněný vnější svět
dítěte s uplatněným před-
školním vzděláváním.

V únoru roku
2015 jsme za-
hájili provoz
nového oddě-
lení a ve škol-

ním roce 2015/2016 jsme
navýšili kapacitu pro 49 dětí.
Stali jsme se dvoutřídní ma-
teřskou školou s věkovým
složením dětí od tří do šesti
let a zajišťující celodenní
provoz. V naší mateřské
škole je denně veselo a něco
se děje – hrajeme si, zpíváme,
cvičíme, malujeme, vyrábí-
me, chodíme do přírody,“
uvádí mateřská škola. Ve-
doucí učitelkou je Lenka
Leškaničová. Organizačně je
školka začleněná k Základní
škole Frýdecká. (jp)

Příští týden představímeMŠ Slovenská, Karviná.
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