FILOZOFIE ŠKOLY:
•

Anotace – vzdělávací program naší mateřské školy je vlastní, vychází ze základních
podmínek předškolního vzdělávání, které charakterizují naši mateřskou školu. Snažíme se
co nejvíce využívat prožitkovou výchovu, zkušenosti a vlastní aktivitu dětí. Program naší
školy je obohacen o prvky programu Začít spolu, Zdravé mateřské školy a program
Rozumíme penězům, z projektu Dokážu to.

•

Filozofie – dlouhodobý záměr - mateřské školy
Společně prožívat každý den k plné spokojenosti dětí, rodičů a zaměstnanců školy.
Záměr předškolního vzdělávání v naší škole vychází přímo z názvu školy:
P – pojďme

(děti, učitelky, rodiče, zaměstnanci a všichni ostatní)

O – otevřít

(realizovat)

H – hodnoty

(vztahy, city, postoje)

Á–a
D – dovednosti

(vědomosti)

K – kooperací

(spolupráce, komunikace)

A – aktivitou

(prožitkové, cílevědomé jednání)

Snažíme se, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo jedinečnou a samostatnou
osobností, které bude aktivně zvládat požadavky, které na něj budou běžně kladeny a
zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (zejména v prostředí jemu
blízkém). Každé dítě je vzděláváno v pěti základních oblastech:
a. Biologická – dítě získává poznatky vlastního těla, využívá je k dalšímu rozvoji
b. Psychická – dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit svoje přání, pocity a
důvěřuje svým schopnostem. Umí řešit problémy, na které stačí.
c. Interpersonální – dítě dovede navazovat kamarádské vztahy, komunikuje a dovede
naslouchat druhým.
d. Sociálně – kulturní – dítě respektuje vytvořená pravidla, vnímá různost kulturních
komunit
e. Environmentální – dítě vnímá různorodost světa, zná, co mu škodí a co prospívá
•

Vize školy:
Všestranný harmonický rozvoj každého dítěte, brát ohled na specifika a
individualitu, doplňovat rodinnou výchovu a poskytovat dítěti aktivní podněty
k jeho rozvoji a učení. Usnadnit dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu.

•

Profilace školy je zaměřena:
* Zodpovědná příprava každého dítěte na vstup do základní školy
* Výchova ke zdravému životnímu stylu
- prvky Zdravé mateřské školy a programu Začít spolu
- zdravá výživa – pěstování na vlastní zahrádce
- výchova kladného vztahu ke sportování:
plavání – pravidelné kurzy i sezonní koupání (duben až září) ve vlastním
bazénu na zahradě mateřské školy
bruslení - spolupráce se SK Draci Šumperk
lyžování – zimní pobytové kurzy s vlastními instruktory lyžování
(pedagogické pracovnice MŠ)
sauna – pravidelné lekce v podzimním a jarním období
* Vytváření kladného vztahu k přírodě
- Získání třech titulů Zelená školy Olomouckého kraje
- Vítězství v krajské soutěži Kniha lesa
- Členství v celostátní síti mateřských škol zajímající se ekologickou
výchovu Mrkvička
- Lesní pedagogika – spolupráce s Lesy ČR - vnímání přírody, především
lesa, všemi smysly
- Děti naší mateřské školy jsou adoptivními rodiči tygra ussurijského
v ZOO Olomouc
- Co největší část vzdělávacího procesu a aktivit se snažíme přenášet ven
na čerstvý vzduch, využíváme k tomu vlastní bohatě vybavenou školní
zahradu, přírodu v blízkém i vzdálenějším okolí.
* V rámci vzdělávací nabídky umožňujeme dětem navštěvovat specifické
aktivity, které jsou zaměřeny na jejich všestranný harmonický rozvoj.
Velmi dobrých výsledků dosahujeme v oblasti jazykové (seznamování
s anglickým jazykem), výtvarné a především hudební. Dětský pěvecký
sboreček Pampelišky, získává každoročně umístění na prvních místech
v okresních i krajských přehlídkách a soutěžích. Hodnocení odborných porot je
vždy velmi dobré. V této oblasti spolupracujeme i se sbory na základní škole
kam většina dětí přechází.
* Zaměřujeme se i na děti se speciálními potřebami v oblasti logopedie –
máme dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči. S dětmi pracují učitelky
s logopedickým vzděláním, úzce spolupracují se Speciálním pedagogickým
centrem v Šumperku a logopedkou.

•

Usilujeme o to, aby čas, který dítě stráví v mateřské škole, byl jedním velkým
prožitkem, z kterého bude čerpat celý život.

