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Představujeme se
Děti i rodiče znají MŠ pod názvem PASTELKA. Byla otevřena v roce 1983 pro život a hry dětí
předškolního věku. Je příspěvkovou organizací, od roku 2003 právním subjektem - zřizovatelem
je Město Chrudim. Od roku 2003 je součástí MŠ odloučené pracoviště Topol.
V roce 2012 jsme získali certifikát evropského projektu WHO Bezpečná škola, jako jedna
z mála škol v ČR, pod patronací Centra úrazové prevence FN Motol Praha.
Jsme jedinou certifikovanou mateřskou školou v Chrudimi v projektu WHO Škola podporující
zdraví, v projektu pracujeme od roku 1996.

Provoz mateřské školy
MŠ má 6 tříd – 4 v Chrudimi a 2 třídy na odloučeném pracovišti v Topoli.
Ředitelka MŠ:
Mgr. Radka Lebdušková
Zástupkyně MŠ:
Dana Rigová
Koordinátorka ŠVP:
Ilona Jirečková
Vedoucí školní jídelny, účetní MŠ Renata Šustrová
pastelka@msmalika.cz
e-mail:
web.adresa :

tel. 777 135 430
tel. 469 620 430
tel. 469 623 864
tel. 469 623 863

www.msmalika.cz

PRACOVIŠTĚ CHRUDIM
6:30 – 16:45 hod.
ZELENÁ TŘÍDA - učitelky: Jana Velechovská DiS., Eliška Rabasová, DiS. tel. 469 623 864
ČERVENÁ TŘÍDA – učitelky: Dana Rigová, Karolína Kudláčková, DiS.
tel. 469 623 864
ŽLUTÁ TŘÍDA -učitelky:
Mgr. Radka Lebdušková, Dana Jožáková
tel. 469 623 865
MODRÁ TŘÍDA – učitelky:
Ilona Jirečková, Bohumila Franková, DiS. tel. 469 623 865
Asistenti pedagoga :
Andrea Stejskalová, DiS., Adriana Košková
Provoz začíná na modré třídě v 6:30 hod., kde si postupně děti vyzvedávají jejich učitelky,
končí v 16:45 hod. na třídě dle rozpisu na informačních tabulích.
Provozní pracovnice:
Školnice:
Kuchařky:
Uklizečky:
Školní asistent:

Iveta Vaňková
Martina Budíková a Silvie Krotilová
Jitka Horáková, Monika Pospíšilová
Adriana Košková

469 620 430

PRACOVIŠTĚ TOPOL
6:30 - 16:45 hod.
tel. 469 632 128
topol@msmalika.cz
e-mail:
DUHOVÁ TŘÍDA – učitelky:
Andrea Stodolová, DiS., Šárka Makkaiová
SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA – učitelky: Alena Kosinová, Karolína Strouhalová, DiS.
Provozní pracovníci:
Školník:
Kuchařka:

Kamil Francl
Sylva Slavíková
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Aktuální informace o provozních změnách jsou k dispozici
na nástěnkách a informačních tabulích.
Přijímací řízení
Do mateřské školy se přijímají děti na základě písemné žádosti zákonných zástupců, doporučení
lékaře a individuálního pohovoru. Termín zápisu do MŠ je vyhlášen po dohodě se zřizovatelem.
Kritéria pro přijetí dětí jsou zveřejněna před zápisem do MŠ. Hlavními kritérii pro přijetí jsou:
povinný poslední rok předškolního vzdělávání, spádová oblast, bydliště Chrudim, věk dítěte, jeho
celková zralost a způsobilost dítěte pro docházku do MŠ, sociální a zdravotní znevýhodnění.
Zákonní zástupci dětí mají právo dohodnout si adaptační dobu a ředitel školy má právo určit
zkušební dobu pobytu dítěte.

Docházka
Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit do 7:45 hodin u učitelky na třídě z důvodu výdeje
potravin ze skladu. Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné přijít do 7:45 hodin nebo
telefonicky oznámit opětovné zahájení docházky dítěte do MŠ do 7:45. Pokud dítě
omluveno do tohoto času není, stravné se započítává.
Rodiče na začátku školního roku podepisují dohodu o docházce. Nepravidelný nebo pozdní
příchod dítěte rodiče oznamují předem učitelce na třídě.
Děti chodí do MŠ zdravé, chovají se ohleduplně ke zdraví ostatních.
Zákonní zástupci informují učitelky o jakékoli změně zdravotního stavu dítěte ve smyslu zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují dohodnutá pravidla směřující k bezpečí dětí.
Zodpovídají za dítě až do doby, kdy dítě osobně předají učitelce MŠ na třídě a po předání i při
společných akcích školy.
Na základě ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších
předpisů, je od 4. září 2017 stanoveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které
dosáhly věku 5 let do konce srpna 2017. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v
rozsahu nepřetržitých 4 hodin v rozmezí od 8:00 do 12:00 ve dnech, v nichž je dána povinnost
předškolního vzdělávání. Nepřítomnost dítěte zákonní zástupci dokládají na omluvném listu,
nejlépe potvrzením od lékaře.
Důvodem k ukončení docházky může být neomluvení nepřítomnosti dítěte delší než 14 dní,
opakované neplacení úplaty za vzdělání a stravného a nedodržování dalších ustanovení školního
řádu školy.

Provoz a vnitřní režim školy
Provoz MŠ je od 6:30 hod do 16:45 hod. MŠ se uzamyká v 8:00 hod a v 12:30 hod, vchodové
dveře se zevnitř otvírají pomocí zvukového vypínače. V případě uzamčení vchodů MŠ
přicházejte vchodem u ředitelny, zvoňte na označené zvonky do hospodářské budovy. Prostor
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před MŠ je monitorován kamerovým systémem.
Ve vstřícném, estetickém a podnětném prostředí vytváříme prostor a čas pro spontánní hru
a prožitkové poznávání s dostatkem volného a přirozeného pohybu, s optimálním uspořádáním
dne a zdravou výživou.
6:30 – příchod do MŠ, volná hra
8:00 - začátek povinného vzdělávání pro nejstarší předškoláky
8:30 - začátek dopolední svačiny
11:30 - oběd
12:00 - konec povinného vzdělávání pro nejstarší předškoláky
12:15 - začátek odpoledního odpočinku
14:15 - začátek odpolední svačiny
Hry a plánované vzdělávací činnosti probíhají během dne podle třídních vzdělávacích programů.
Popis denních činností je k dispozici na nástěnkách tříd.
Pobyt venku je co nejdelší s cílem otužování dětí a dostatku spontánního pohybu. Ven chodíme
s dětmi za každého počasí.

Platby
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ je stanovena po dohodě se zřizovatelem. V její
ceně jsou zahrnuty náklady na provoz MŠ dle platných předpisů.
Platby v MŠ jsou splatné do 15. dne v měsíci složenkou nebo inkasním příkazem.
S účinností od 1. 9. 2018 činí úplata za předškolní vzdělávání (dále jen úplata):

550,-- Kč měsíčně.
Bezúplatné vzdělávání dítěte je poskytováno v posledním ročníku mateřské školy a i při odkladu
povinné školní docházky.
Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce, který pobírá dávky pěstounské péče,
opakující se dávku v hmotné nouzi, pečující o dlouhodobě nemocné dítě na základě žádosti
zákonných zástupců.
STRAVNÉ - platba stravného činí:
Strávníci do 6 let – celkem 35,-- Kč (přesnídávka 8,--, oběd 20,--, svačina 7,-- Kč)
Strávníci 7 – 10 let – celkem 36,-- Kč (přesnídávka 8,--, oběd 21,--, svačina 7,-- Kč)
Výše stravného se může v průběhu školního roku změnit vzhledem k zvyšujícím se cenám
potravin.
Jídelníčky na týden s označením alergenů jsou k dispozici na nástěnkách na všech třídách a na
webových stránkách MŠ v Chrudimi a Topoli.
Součástí jídel je vždy nápoj. Pitný režim je zajištěn po celý den - slazený a neslazený nápoj,
voda.
Dětem nabízíme pestrou a plnohodnotnou stravu dle zásad zdravé výživy. Děti si mohou samy
volit velikost porce. Každý měsíc si děti vybírají jídla na přání na dané téma. Ochutnáváme
netradiční jídla a potraviny, učíme se jíst více ovoce a zeleniny, odšťavňujeme a mixujeme
koktejly společně s dětmi.
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Vzdělávací program
Realizujeme vzdělávací program s názvem “Hledáme barevné cesty života” pro období
2015 – 2018 s certifikací Státního zdravotního ústavu v Praze a v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Naplňujeme klíčové kompetence podpory zdraví - vedeme děti ke zdravému životnímu stylu
a hodnotnému způsobu života. Prioritami vzdělávacího programu podpory zdraví je znalost
hodnoty zdraví, prevence nemocí a úrazů, odpovědnost za vlastní chování, schopnost
samostatného rozhodování a řešení problémů běžného života, dále také posilování duševní
odolnosti, rozvíjení komunikace a spolupráce.
Základními stavebními kameny školního vzdělávacího programu jsou podtémata:
 Já a můj život
 Hledáme cesty k druhým
 Poznáváme krásu a tajemství přírody
 Opatrujeme své zdraví a bezpečí
 Víme, jak na to
Na jednotlivých třídách máme pedagogickou svobodu při vytváření tematických částí.
Výchovu přibližujeme co nejvíce rodině, s rodinou spolupracujeme aktivně.
Třídy jsou smíšené – jsou zde děti různého věku – tzv. heterogenní třídy.
Respektujeme individuální přirozené potřeby dětí.
Věnujeme se dětem nadaným i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Respektujeme práva a povinnosti dětí i rodičů
Hlavními hodnotami naší MŠ je zdraví, partnerství, komunikace, vzájemná pomoc a dodržování
pravidel.
Učitelka je vzorem, který děti napodobují.
V zájmu zlepšování spolupráce rodiny a MŠ lze domluvit individuální konzultace.
Spolupracujeme s odborníky na duševní i tělesné zdraví.
Dále se vzděláváme a sledujeme nejnovější pedagogické a psychologické trendy ve výchově
předškolního dítěte.
Povinností každého rodiče je seznámit se se Školním řádem a informovat o zdravotním stavu
dítěte.
Výsledky práce Vašich dětí jsou vystaveny v šatnách a na nástěnkách, případně ve třídách.

Pravidla komunikace v MŠ Pastelka









oslovujeme se jménem
mluvíme tichým hlasem
zdravíme se, prosíme a děkujeme
nasloucháme druhému
díváme se do očí
jsme rovnocenní partneři
zajímáme se o názory druhých
dokážeme se dohodnout na společném postupu
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 dohody dodržujeme
 dodržujeme slušnost, zdvořilost a ohleduplnost
 povzbuzujeme se úsměvem a dobrým slovem
 poskytujeme si pomoc a podporu
S obsahem školního vzdělávacího programu se můžete seznámit na třídách a vyjadřovat se
k němu v zájmu rozvoje MŠ.

Dílčí projekty
ZDRAVĚ DÝCHÁMEA VESELE PÍSKÁME S FLÉTNIČKOU

JÁ KOUŘIT NEBUDU A VÍM PROČ

S METODOU DOBRÉHO STARTU JDEME DO ŠKOLY

RÁDI SE HÝBEME
ŽIJEME V SOULADU S PŘÍRODOU

PŘEDCHÁZÍME SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝM JEVŮM

VÍME, CO JÍME

ZPÍVÁME SI PRO RADOST

UDRŽUJEME SI ZDRAVÉ ZUBY

SPOLUPRACUJEME NA SPOLEČNÝCH AKCÍCH ŠKOLA A RODINA
BEZPEČNÁ ŠKOLA

SPOLEČNĚ SE DOMLUVÍME

6

Další činnost školy:










Kampaň “Na kolo jen s přilbou.”
Voda je náš kamarád - předplavecký výcvik
Výukové programy v Ekocentru Paleta pro předškoláky
Výlety do přírody – 1x měsíčně s programy Lesní pedagogiky
Akce a kampaně ZDRAVÉHO MĚSTA CHRUDIM
Aromaterapie
Canisterapie
Infrasauna
Návštěva pracoviště rodičů

Rodič je náš partner
Rodiče mají možnost podílet se na tvorbě školního vzdělávacího programu a pomoci připravovat
akce pro děti či se podílet sponzorsky. Škola poskytuje poradenské služby rodinám i dětem,
zapůjčuje odbornou i dětskou literaturu. Základní informace o právech a povinnostech dětí,
jejich zákonných zástupců a zaměstnanců MŠ jsou zakotveny ve Školním řádu.
Připravujeme nové projekty a máme zájem o nové podněty ke spolupráci s rodiči a dalšími
partnery.

Plán připravovaných akcí na školní rok 2018/2019
Plán akcí a aktivit je zveřejňován na nástěnkách, na tabuli před mateřskou školou a na
www.msmalika.cz , své připomínky a nápady pište na pastelka@msmalika.cz.
ZÁŘÍ








adaptace nových dětí
schůzka rodičů – seznámení se se ŠVP a Školním řádem
Podzimní veselení
„Tady bydlí děti“ - akce zaměřená na bezpečnost – se zdravým městem Chrudim a Městskou policií
společný výlet s rodiči do Jičína
výměna vodovodních baterií
dokoupení potřeb pro výtvarné činnosti

ŘÍJEN
 pečení brambor
 Běh naděje
 Atletický den pro předškoláky
 zahájení skupinových aktivit pro předškoláky dle zájmu dětí
 výstava ovoce a zeleniny v SŠZ Chrudimi
 projekt „Víme, co jíme“ - odšťavňování ovoce a zeleniny, Připravujeme pokrmy z ovoce a zeleniny
 dovybavení tříd – tělocvičné prvky
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LISTOPAD
 dovybavení tříd - nábytek, koberec
 zahájení výstavy Podzimníčků
 výlet za Kouzelnou rybkou
 „Malý šikula“ - akce ve spolupráci se SŠZS Chrudimi
 návštěva v ZŠ Dr. J. Malíka
 odšťavňování ovoce a zeleniny
 projekt „Víme, co jíme“ - Ochutnáváme dobroty z ryb
PROSINEC
 dovybavení tříd – hračky
 Mikulášské zvonění s rodiči
 zpívání pod vánočním stromem
 výlet s vánoční tematikou
 tvořivá dílna pro děti a rodiče
 zpívání pro seniory – Topol
 projekt „Víme, co jíme“ - Zdravé vánoční mlsání
LEDEN
 návštěvy tělocvičny ZŠ
 výlet do zimní přírody
 výukový ekoprogram pro předškoláky
 odšťavňování ovoce a zeleniny
 projekt „Víme, co jíme“ - Vaříme luštěniny a obiloviny
 dovybavení hygienických potřeb, růčníky, utěrky
ÚNOR
 dovybavení lůžkovin
 karnevalový rej masek
 výukový ekoprogram pro předškoláky
 výlet do lesa za zvířátky
 odšťavňování ovoce a zeleniny
 návštěva Městské knihovny s předškoláky
BŘEZEN
 doplnění zahradního nábytku
 doplnění tělocvičného náčiní
 „Malý šikula“ - projekt pro předškoláky ve spolupráci se SŠZS Chrudim
 tvořivá dílna pro rodiče a děti – oslavy jara
 výlet do přírody
 projekt „Víme, co jíme“ - Posilujeme se zelenými potravinami
DUBEN
 společně s rodiči akce „Ukliďme svět“
 pálení čarodějnic na školní zahradě
 Den Země
 výlet do Hvězdárny HK – pro předškoláky
 odšťavňování ovoce a zeleniny
 projekt „Víme, co jíme“ - Vůně koření a lektvarů
 přírodní badatelský koutek (Hmyzí hotel)
 znovuosázení bylinkové zahrady
 doplnění pískovišť
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KVĚTEN
 oslava Dne maminek
 výlet do přírody
 procházky Chrudimí – hledáme bezpečná místa
 charitativní představení ve spolupráci se SZŠ
 odšťavňování ovoce a zeleniny
 projekt „Víme, co jíme“ - Mlsáme zdravě jako od maminky
 Den otevřených dveří u hasičů
 doplnění kůry v lanovém centru
ČERVEN
 oslava Dne dětí
 pěší výlet předškoláků
 rozloučení se školáky a školním rokem
 projekt „Víme, co jíme“ - Vaříme na rozloučenou se školním rokem
Projektové dny budeme zařazovat flexibilně během školního roku, každý 4 – 5krát za školní rok, a to podle
vhodnosti a aktuálních vzdělávacích příležitostí v jednotlivých třídách.
V průběhu roku bude realizována některá z investičních akcí – dle rozhodnutí zřizovatele a jeho finančních
záměrů: oprava dlažby, zateplení budovy a nová fasáda, rekonstrukce „skleníku“, vybudování zahradního
domečku, altánu, úprava venkovních teras, úprava parkovacích prostor
u obou pracovišť.

Partneři MŠ
Zdravé město Chrudim
Městská policie Chrudim
Policie České republiky
Hasiči Chrudim a Topol
Základní škola Dr. Jana Malíka Chrudim
Střední škola zdravotní a sociální Chrudim
Český červený kříž
Městská knihovna Chrudim
Sponzoři MŠ
Jde nám o partnerskou spolupráci a spokojenost dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ.
kolektiv pracovníků MŠ Dr. Jana Malíka pracoviště Chrudim a Topol
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