
VÍTEJTE NA NÁVŠTĚVĚ V 

MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ 

VES NAD NISOU



KAPACITA A USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY

 Mateřská škola je zřízena při malotřídní 

Základní škole. Klademe důraz na rodinnou 

atmosféru. Děti se setkávají se svými staršími 

sourozenci, kteří navštěvují 1.-5. ročník ZŠ. 

Stejně jako nástup do MŠ i přechod do první 

třídy je dětem usnadněn provázaností obou 

škol sídlících v jedné budově.

 Mateřská škola má kapacitu 40 dětí. V 

přízemí je třída mladších dětí s velkou hernou, 

samostatnou lehárnou a sociálním zařízením. 

 V prvním poschodí je nově zrekonstruovaná 

třída pro předškoláky a oddělená WC pro 

děvčata a pro chlapce.



REŽIM DNE

 Děti se scházejí v jedné třídě od 
6.15 hod. Do odchodu starších 
dětí v 8 hod. probíhají volné hry a 
individuální činnosti. 

 V průběhu dne se střídají řízené a 
volné aktivity. Denně zařazujeme 
pohybové hry a cvičení. Za 
vhodných povětrnostních 
podmínek realizujeme co nejvíce 
aktivit venku v přírodě a na školní 
zahradě.

 Děti navštěvující dopolední výuku 
odchází s doprovodem ve 12 –
12.30 hod.

 Provoz mateřské školy končí v 
16.15 hod.



VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A DOKUMENTY ŠKOLY

 Vzdělávací program v 

mateřské škole se řídí 

Školním vzdělávacím 

programem, který je 

vytvořen na základě 

závazného dokumentu MŠ-

Rámcového vzdělávacího 

programu.

 Všechny dokumenty 

naleznete na stránkách 

školy.



STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

 Škola disponuje vlastní kuchyní, zde paní 
kuchařky připravují obědy i svačinky pro děti 
navštěvující MŠ.

 Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé 
výživy.

 K svačině děti dostávají široký výběr ovoce 
a zeleniny. Samy si vybírají, co zkonzumují.

 Nápoje jsou na výběr minimálně dva. 
Většinou jeden obsahující mléko,druhým je 
čaj, džus, voda apod.

 Pitný režim ve třídách je zajištěn v průběhu 
celého provozu. Starší děti se učí obsloužit 
samy, mladším pomáhá  paní učitelka. V 
teplých dnech je samozřejmostí zajištění 
pitného režimu i na zahradě školy.



POBYT VENKU

 Naše zahrada není příliš rozlehlá, ale má 
výhodnou polohu pod školou, stranou ruchu 
ulice. Děti zde pobývají velmi rády v průběhu 
celého roku. 

 V teplých měsících zde děti tráví co nejvíce 
času. Přesouvají se sem i vzdělávací aktivity 
během dne. 

 Děti se též ze zahrady odpoledne rozcházejí. 

 Odpoledne se zde setkávají se staršími 
dětmi z družiny. Navazují nová přátelství, 
která jim usnadní přechod na 1. stupeň ZŠ.

 Pro vycházky využíváme okolí obce s 
krásnou přírodou i prvky v okolí školy 
postavené obcí – hřiště, lesopark, průlezky 
pod lesíkem.



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

 Několikrát ročně mateřskou školu navštíví 

divadlo s pohádkou. To je výhodné 

především pro nejmladší děti, které 

prochází adaptací.

 Pravidelně navštěvujeme městské divadlo v 

Jablonci nad Nisou. Programy a pohádky 

pečlivě vybíráme tak, aby byly přiměřené 

věku a návštěva divadla byla pro děti 

slavnostním zážitkem.

 U příležitosti svátků se v MŠ pořádají různé 

akce jako: vánoční nadílka, karneval, 

hledání velikonočního pokladu, čarodějnice, 

den dětí, rozloučení se školáky a mnoho 

dalších.



SPORTOVNÍ AKTIVITY NAD RÁMEC BĚŽNÉHO REŽIMU

 Každoročně mohou děti využít lyžařský výcvik 
vedený odbornými instruktory lyžařské školy na 
Ještědu.

 V jarních měsících je v nabídce plavání. Děti se 
hravou formou seznamují s vodou v 
brouzdališti. Pokročilí se zdokonalují v plavání 
v bazénu. Obě skupiny vedou plavčíci z 
městského bazénu v Jablonci n.N.

 Velkou výhodou naší školy je vlastní tělocvična. 
Zde probíhá mimo jiné i program Děti na 
startu. V dopoledních hodinách pro všechny 
děti. Odpoledne pro individuálně přihlášené 
zájemce. Děti se zdokonalují v pohybových 
dovednostech pod vedením zkušené lektorky.

 Děti od tří let mohou navštěvovat také 
atraktivní odpolední kroužek mažoretek. 



SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY

 Společně se setkáváme u příležitosti 
akcí pořádaných školou i těch, které 
organizuje obec:

 vánoční a velikonoční dílničky

 zpívání u stromečku

 oslava svátku matek

 rozloučení se školáky

 vítání občánků

 Informace a aktuality najdete na webu 
školy i na nástěnce v šatně příslušné 
třídy.

 Na pedagogické pracovnice se můžete 
obrátit v případě jakýchkoli dotazů při 
předávání dítěte, nebo si domluvit 
schůzku.



ADAPTACE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

 Rozloučení bývá nelehké pro dítě i 
pro maminku. Doporučujeme u 
citlivějších dětí pozvolné 
prodlužování délky pobytu ve 
školce. Vše se dá domluvit  s 
vedením školy. Pokud máte obavu, 
jak dítě své první dny mimo domov 
zvládá, můžete telefonicky 
kontaktovat paní učitelku a na 
svého potomka se zeptat.

 Pro úspěšné zvládnutí adaptace je 
důležité vytvořit atmosféru důvěry 
– dítě ví, že se pro něj rodič vrátí –
rodiče věří personálu školy, kterou 
si vybrali.



KONTAKTY

 Základní škola a mateřská škola, Nová Ves nad Nisou,  příspěvková organizace 

Nová Ves nad Nisou 264,  468 27  Nová Ves nad Nisou

Ředitelka: Mgr. Jana Fialová, tel.: 723 345 317 , e-mail:  skolanovavesnn@seznam.cz

 Sovičky tel.: 720 196 384 

 Žabičky tel.: 723 336 099
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