Zákl adní škol a a Mateřská škola Zátor, přís pěvková organiz ace
Zátor – Loučky 86, 793 16 Zátor, IČ: 00852627,
554 645 012, zszator@zszator.com, http://www.zszator.com/, http://www.mszator.cz/

Od 1. 1. 2013 je MŠ sloučena se ZŠ. Tvoří tedy jednotný subjekt Základní škola a Mateřská
škola Zátot, příspěvková organizace. Ředitelkou školy je Bc. Mgr. Šovčíková Barbora. Kontakt
na ZŠ je 554 645 012, zástupkyní ředitele ZŠ pro MŠ je paní Mohylová Hana DiS. (hlavní
budova MŠ), telefonní kontakt je 554 645 067.
Provoz mateřské školy je zajištěn v hlavní budově mateřské školy denně v době od 6,00 –
15:45 hodin.
V letošním školním roce 2016/2017 bude mateřskou školu navštěvovat celkem 47 dětí,
které jsou rozděleny do 3 tříd.
1.třída Kuřátek, je třída nejmenších – dvouletých dětí. Ve třídě je jich celkem 9. Jejich paní
učitelkou bude paní Zdenka Vávrová a Alžběta Minarčíková, které budou s dětmi pracovat.
Ve druhé třídě – třídě Koťátek se bude scházet celkem 21 dětí a pracovat s nimi budou paní
učitelka Jana Kalábová a Anna Dostálová. Věkové složení této třídy je 2, 3 a 4 roky
S třídou třetí s třídou Sluníček bude pracovat paní učitelka Hana Mohylová , která se bude
střídat s paní učitelkou Alžbětou Minarčíkovou. Věkové složení této třídy je 4 – 5 let, dětí je
celkem 17.
V rámci kapacity je možné ještě do mateřské školy přijmout další děti.
ŠKOLNÉ: je pro všechny děti zapsané k 1. 9. 2016 stanovené na 300,--kč. Platit lze hotově
v základní škole paní Pecháčkové, nebo převodem na účet. Od úplaty školného jsou
osvobozeny pouze děti navštěvující poslední rok předškolního vzdělávání a zákonný
zástupce, který pobírá opakující se dávku hmotné nouze na základě žádosti. Podrobné
informace podá p. Mohylová.
STRAVOVÁNÍ:
Součástí mateřské školy je školní jídelna, kterou vede paní Olga Glacová (554 645 018 – ZŠ,
554 645 067 – MŠ), která je umístěna přímo v budově základní školy.
V hlavní budově MŠ se připravuje strava pro děti. Cena stravy činí 31,00 kč za den. Platba
probíhá převodem nebo osobně u paní Glacové v MŠ nebo v ZŠ.
Mateřská škola poskytuje dětem dlouhodobě nadstandardní péči a to jednak v systematické
plánované výchovné práci s dětmi podle stanovených požadavků vzdělávání ve školním
vzdělávacím programu Barevná cesta. V letošním roce jsou nabízeny dětem projekty –
„Pohyb je v nás“ (J. Kalábová) a „Veselé pískání“ (A.Dostálová) v rámci aktivit v mateřské
školy (pro Sluníčka), a mimoškolní aktivita Přírodověda a ekologie, kterou vede pan Krmášek
Kamil (kuchař v MŠ). I v letošním roce bude pozměněna organizace jednotlivých schůzek a
zájemci budou včas informováni.
Vždy v září naši MŠ navštíví paní Mgr. Dolejšová Pavla, která provede šetření logopedické
péče a rodičům doporučí nápravu. Vzhledem k tomu, že kvalita výslovností dětí je slabá, v
letošním školním roce budou pravidelně zařazovány logopedické chvilky pro děti.
Mateřská škola také zajišťuje stomatologickou péči. V 1. třídě si děti pouze vyplachují ústa po
obědě, ve 2. a 3. třídě si však děti již zuby po obědě čistí, proto by měli mít v MŠ kartáček a
pastu – kelímky děti dostanou.
Děti si také nosí papírové kapesníčky na smrkání – 1x za půl roku. Seznam věcí a doporučení
pro rodiče je uveden v letáčku, který rodiče obdrží při zápisu a je také uveden na stránkách
MŠ.

V mateřské škole pracují tito zaměstnanci:
1.Třída Kuřátka
2. Třída Koťátka
Zdenka Vávrová
Jana Kalábová
Alžběta Minarčíková
Anna Dostálová

3.Třída Sluníčka
Hana Mohylová DiS.
Alžběta Minarčíková

Školnice - Jarmila Volfová
Kuchař – Kamil Krmášek
MŠ se zaměřuje na všestranný rozvoj předškolních dětí a maximální spolupráci s rodinou.
Působení na děti v naší MŠ je především komplexní, jednotné, plánované a systematické.
O všem, co s Vašimi, našimi, dětmi v MŠ po celý rok děláme, informujeme pravidelně na
stránkách MŠ – www.mszator.cz, na informačních letáčcích, na nástěnkách v MŠ, ve
Zpravodaji.
Individuálně se na své dítě můžete informovat denně přímo v MŠ.
Prioritou naší školy a nedílnou součástí kvalitní práce s dětmi je pro nás vždy především
spolupráce s rodiči a péče o bezpečný a spokojený pobyt dětí v mateřské škole.
Přejeme Vám i nám spoustu nezapomenutelných zážitků a krásný školní rok 2016/2017.

