Mateřská škola ,, Pastelka “, Liberec, Švermova 100,
příspěvková organizace
~ 460 10~ tel.: 734 259 865,,
E-mail: ostasov©pastelka.info

Mateřská škola ,, Pastelka “ je příspěvkovou organizací. Nachází se v klidné části města
Liberce. Jedná se o trojtřídní mateřskou školu s věkově smíšenými třídami, která je umístěna
ve starší vile s kapacitou 57 dětí. Jelikož se jedná o mateřskou školu rodinného typu, klademe
především důraz ve výchovně vzdělávacím programu na individuální přístup ke všem dětem
a zejména na partnerství rodiny a školy , o čemž svědčí udělená značka ,, Rodiče vítáni“.
Mateřinka je zapojena do celonárodního projektu ,, Mrkvička“, zaměřeného
na environmentální výchovu, do celorepublikových programů ,, Skutečně zdravá škola“
a ,, Ekoškola“ . Zaměřujeme se na zdravý životní styl, zdravou výživu a v neposlední řadě
na zdraví dětí a ekologii.
V programu ,, Skutečně zdravá škola“ jsme získali ocenění již stříbrného certifikátu
a v ,,Ekoškole“ jsme získali titul Ekoškolka.
Pracujeme podle ŠVP s názvem ,, S pastelkou vede naše cesta do lesa i města “. V našem ŠVP
jsou prvky Mezinárodního vzdělávacího programu ,, Začít spolu “, zejména spolupráce
s rodinou a vytváření MŠ rodinného typu. Prostředí tříd tvoří centra aktivit, ve kterých se děti
vzdělávají a hrají si.
Děti se mohou věnovat , podle zájmu , talentu a dle volby rodičů, různým odpoledním
placeným aktivitám:
* tanečky pro nejmenší s Luckou
* taneční kroužek Takt
* zdravé pískání s Pastelkou
* cvičení s Danou v tělocvičně ZŠ – předškoláci
* kostkáček s Eliškou
* kuchaříček s Danou

Školní akce ve spolupráci s rodiči:
*vánoční dílničky
*rozsvícení vánočního stromečku s vánoční pohádkou
*vánoční besídky všech tříd
*liberecká Mateřinka
*velikonoční dílničky
*oslava Dne matek
*rozloučení s předškoláky spojené s opékáním buřtů

Školní akce pro děti:
*výlety do ekologického centra Střevlík v Oldřichově
* podzimní strašidélkování
*vánoční zpívání dětí v Ostašovském kostelíku
*vánoční besídka pro děti s nadílkou
*maškarní karneval v MŠ
*vypouštění Moreny
*velký čarodějnický den
*oslava Dne matek, Den otců
*oslava Mezinárodního dne dětí
*rozloučení s předškoláky a se školním rokem
*spaní předškoláků v MŠ
*školní výlet
*měsíční divadelní pohádky v MŠ – divadélko ,, Koloběžka “
*kulturní a divadelní akce v PKO a v Naivním divadle
Výňatek ze Školního řádu mateřské školy ,, Pastelka “
*provoz MŠ je od pondělí do pátku od 6.30 – 16.30 hodin
*děti přicházejí do MŠ zpravidla do 8.00 hodin, po domluvě je možný pozdější nástup
*rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin, a to telefonicky nebo
e- mailem. Na následující dny se děti omlouvají v průběhu celého dne.
*pokud není dítě omluveno po dobu dvou týdnů, může být dle zákona z docházky vyřazeno
*dítě má právo na čisté a zdravé prostředí v budově MŠ i na její zahradě

Polpatky:
úplata za předškolní vzdělávání na šk.rok 2019/2020 712,-Kč měsíčně
stravné – 680 -Kč (720 ,- děti s odkladem školní docházky )
Možnost nahlédnutí do spisu, seznámení s podklady: dne 17.5.2019 od 8.00 – 10.00 hodin
Zveřejnění seznamu čísel přijatých dětí : dne 31.5.2019
Schůzka s rodiči přijatých dětí: dne 11.6.2019 v 15.30 hodin na MŠ Pastelka
Nezapomeň, že…….
,, Všechno co opravdu potřebuji znát jsem se naučil v mateřské škole “
Robert Fulghun

Na spolupráci se těší ředitelka školy s kolektivem

