
Hledáte pro Vaše dítě vhodnou MŠ? 

Zveme Vás k zápisu do MŠ K. Dvořáčka 1228 

pro školní rok 2017/2018 

V úterý 2. 5. 2017 od 8:00 do 16:00 hodin na 3. třídě. 
(hlavní budova K. Dvořáčka 1228) 

Co nabízíme? 

Všem našim dětem poskytujeme individuální přístup, předškolní děti jsou soustředěny na třídách 

zaměřených na přípravu k nástupu do základní školy – program „Začít spolu“, práce v koutcích, 

grafomotorická cvičení,… Naše mateřská škola se může pochlubit nově zrekonstruovanou zahradou 

v ekologickém stylu, kde naše děti budou plnit ekologický program, pěstovat zeleninu a ovoce a hrát si 

s přírodninami. Zřídili jsme novou polytechnickou učebnu, kde si děti mohou hrát se stavebnicemi, vážit a 

měřit, zatloukat hřebíky, hrát si s pískem, dřevem a vodou apod.  

 

 Předškolní třídu zaměřenou na anglický jazyk – pracují zde kvalifikované učitelky metodou 

Wattsenglish jedinou schválenou MŠMT -  děti se formou her, písniček a dramatiky učí mluvit 

anglicky 

 Speciální třídu pro zdravotně postižené děti (pro zařazení do této třídy je nutné doporučení SPC) – 

třída pracuje s asistentem pedagoga a převážně zde jsou děti s poruchami řeči 

 Zřizujeme třídu pro nejmenší děti, které jsou soustředěny v menším kolektivu a jsou jim 

uzpůsobeny pomůcky i hračky 

 Montessori třídu pro děti od 3 do 5 let zaměřenou na individuální přístup ke každému dítěti s 

výukou založenou na prožitkovém učení 

 Zájmové kroužky – Angličtina, Zpěváček, Keramika, Logáček, Flétničky, Sporťáček, Taneční kroužek 

 Aktivity – lyžování, plavání, tenis, bruslení 

 Školky v přírodě – zimní i jarní (s lyžováním a environmentálním vzděláváním) 

 Vynikající spolupráce se ZŠ K. Dvořáčka a ZŠ Školní, dalšími školami a dalšími organizacemi ve 

městě – společné akce jako Pálení čarodějnic, Mikulášská, návštěva prvních ročníků u předškolních 

dětí, návštěva knihovny, kulturní akce 

 

Provozní doba MŠ:  6:00 – 17:00  hlavní budova K. Dvořáčka 1228 

6:00 – 16:00  odloučené pracoviště 1. Máje 1268 

 

K zápisu s sebou přineste:             
 

 rodný list dítěte, občanský průkaz, nájemní smlouvu – trvalý pobyt mimo město Orlová 

 zprávy z vyšetření lékařů, psychologů, SPC a jiné, pokud Vaše dítě má nebo bude potřebovat 

individuální přístup a vyplněnou žádost a evidenční list potvrzený lékařem, že dítě je schopno 

navštěvovat mateřskou školu a je řádně očkováno (stáhnete na webových stránkách 

www.mskarladvoracka.cz v sekci „pro rodiče“ a vytisknete nebo dostanete přímo v MŠ) 
 

TĚŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ 

 

http://www.mskarladvoracka.cz/

