Filozofie MŠ
Filozofií naší školy je rozvoj samostatné a zdravě sebevědomé osobnosti. Osobnostně
orientovanou výchovou s individuálním přístupem chceme vést děti k samostatné a tvořivé
hře s experimentováním, kdy se děti učí vlastním prožitkem. Prosociální zaměření MŠ
Pohádka, příspěvková organizace, má učit děti rozvíjet mezilidské vztahy, komunikovat,
vyjádřit svá přání a touhy, připravit se na budoucí život.
Mateřská škola Pohádka vychází ze ŠVP ,, Z pohádky do pohádky.“ Máme ve svém logu
otevřenou kouzelnou knihu. Nastiňuje cestu, na kterou se děti po celou dobu docházky
vydávají a společně, postupně, hravou, tvořivou formou objevují svět a učí se v něm
orientovat, získávat nové vědomosti, poznatky, učit se vzájemné lásce, porozumění, respektu,
úctě a lásce k přírodě, okolnímu světu, toleranci, rozvíjet mezilidské vztahy, komunikovat,
vyjádřit svá přání a touhy, připravit se na budoucí život, vytvářet i formovat svoji jedinečnou
osobnost a získávat zdravé sebevědomí. Na této – v dnešní době - nelehké cestě chceme být
našim nejmenším pevnou oporou a průvodci.
Hlavní cíle
Všichni zaměstnanci se snaží, dle svého nejlepšího svědomí, aby zde bylo vaše dítě šťastné a
spokojené, odcházelo domů s příjemnými zážitky, novými vědomostmi, každý den se opět
těšilo mezi nás, v budoucnu rádo vzpomínalo na toto období a naše mateřská škola byla
žádanou pro další rodiče a jejich děti.
Postupně chceme budovat moderní, otevřenou školku, která kromě plnění RVP, dětem
nabídne mnoho dalších, pestrých vzdělávacích i zábavných aktivit, které jsou
zakomponovány do našeho ŠVP v jednotlivých tematických blocích. Samozřejmě
spolupracujeme s odbornými pracovišti, jednotlivými SZS a mnoha organizacemi.
Rádi se budeme vždy podílet na rozvoji vašeho dítěte, tak, aby z něho vyrostl ohleduplný,
sebevědomý, empatický, zodpovědný a samostatný jedinec, připravený nést odpovědnost
nejen za sebe, ale i ostatní.
Již moje maminka se řídila pravidlem, které jsem i já vždy předávala svým kolegům, jelikož ve
své podstatě bylo jistou zárukou správně fungující školky a velmi pravdivé a moudré:
spokojený pedagog => spokojené a šťastné dítě => spokojený rodič

