Mateřská škola Poteč

Základní údaje o zařízení:
- název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace
- adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky
- IČO: 71005641
- telefon: 577321702
- e- mail: mspotec@volny.cz
- ředitelka školy: Jana Červenková
- zřizovatel: Obec Poteč, IČO: 00568694
- typ školy: celodenní provoz
- provoz školy je od 6.30 do 15.30 hod.
Charakteristika školy:
Mateřská škola Poteč se nachází v dvoupodlažní budově Obecního úřadu
Poteč , v jejím 2. patře, kde je zároveň i obecní knihovna. Součástí
mateřské školy je kuchyň, která je v přízemí
budovy společně s Obecním úřadem Poteč a
společenskou místností obce. K prostorám
mateřské školy patří velká vybavená zahrada
za budovou.
Výchovu dětí a provoz mateřské školy zajišťuje
5 pracovnic zařízení:
ředitelka a zároveň vedoucí školní jídelny,
učitelka, školnice, kuchařka a účetní .
Oddělení školy je možno naplnit do výše 24 zdravých dětí starších 3 let,
tento limit je možno zvýšit na počet 28 dětí výjimečně po dohodě
se zřizovatelem.
Historie a tradice školy:
Škola byla postavena v roce 1899 s č.p. 12 a sloužila jako obecní a
základní škola.
V letech 1978-1980 byla přestavěna a od 1.4. 1980 začala fungovat
jako mateřská škola dvoutřídní, od roku 1990 po osamostatnění
obce vzniklo jednotřídní zařízení pro děti ve věku od 3 do 6 let v 1.
patře budovy. K tradici školy patří dobrá spolupráce s rodiči, obcí,
obecními organizacemi, základní školou ve Val. Kloboukách. S dětmi
se zúčastňujeme kulturních vystoupení pořádaných pro Vesnické
ženy - vystoupení na výroční schůzi, společně pořádáme
mikulášskou besídku, karneval v maskách, děti vystupují s kulturním
programem při oslavě Dětského dne, zástupce obce zveme na konci

školního roku na táborák při příležitosti rozloučení s předškolními dětmi. Tradiční jsou předvánoční
akce - pečení perníků a vánoční besídka, fašanky, stavění a kácení máje, besídka ke Dni matek,
oslava Dne dětí, školní výlet, sportovní olympiáda na školní zahradě, návštěva základní školy,
beseda v knihovně, společný noční spánek dětí v mateřské škole na konec školního roku, návštěva
kulturních akcí v Kulturním domě Klobučan a další příležitostní akce.
Charakteristika vzdělávacího programu
V naší mateřské škole jsou děti ve věku od 3 do 6 let, jedná se tedy o smíšené oddělení,
a proto veškerá snaha všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby všechny děti v zařízení byly
spokojené a šťastné.
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,
položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich zájmů, možností a potřeb.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem Hrajeme si celý rok, který vychází
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s ústředním mottem:
„ V naší školce s úsměvem na líčku i v srdíčku“.
Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého
přirozeného poznávání ve spojitosti s pohybem a poznáváním okolní krásné přírody naší vesnice.
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí na nástěnce v šatně mateřské školy Poteč.
Denně se věnujeme prevenci logopedických vad u dětí zařazováním logopedických chvilek
a rozvíjením komunikativních dovedností. K zvláštní péči patří individuální logopedická péče,
kterou provádí logopedická asistentka s dětmi se špatnou výslovností ve spolupráci s rodiči.
Děti mají možnost v rámci zdravého pískání se seznamovat s hrou na flétnu.
K posílení zájmu dětí o živé slovo v projektu Čteme dětem každodenně zařazujeme čtení
pohádek, povídek, příběhů nebo četby na pokračování.
Zápis dětí na školní rok se koná v měsíci dubnu předcházejícího školního roku.

