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Vážení rodiče, 

     nastal čas, kdy vybíráte pro své dítě mateřskou školu. Hledáte jistě školku, 

která by zajišťovala kvalitní výchovu a vzdělávání, rozvíjela by u Vašeho dítěte 

jeho schopnosti i dovednosti a připravila ho co nejlépe na vstup do základní školy. 

Zároveň je určitě Vaším přáním vybrat i takovou školku, do které by Vaše dítě 

chodilo rádo, kde by k němu byl uplatňován individuální přístup, byla tam kvalitní 

strava a příjemný kolektiv i celková atmosféra. 

Proto bychom Vám rádi v krátkosti představili naši školku. 

 

     Výchovně vzdělávací program v MŠ Tršice probíhá podle Školního 

vzdělávacího programu – Se školičkou teď, objevuji svět. Ve své činnosti 

usilujeme o naplnění vize – všestranný rozvoj dítěte. 

 

     Naše školka byla vybudována ve školním roce 2011/2012 jako dvoutřídní pro 

čtyřicet dětí. Školička je tématicky laděná v duchu safari zvířat a lesních zvířat. 

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Exteriér mateřské školy                    

 

 

 Interiér mateřské školy 
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Základní údaje o zařízení: 

Adresa:    Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace, 

Tršice 183, PSČ: 783 57 

 

E-mail:     zstrsice@seznam.cz, web: www.zstrsice.cz 

 

Telefon:  ředitelka školy:        585 957 135    

                mateřská škola:      775 357 112  

  

Ředitelka školy:         Mgr. Andrea Teplá 

Vedoucí učitelka:  Mgr. Barbora Zatloukal Schwanzerová 

Učitelky:                  Bc. Veronika Zatloukalová 

  Bc. Lucie Juračková 

Asistentka pedagoga: Veronika Potůčková 

  Ing. Stanislava Halířová 

Školní asistent: Ing. Viera Barešová 

Školnice:                  Soňa Venclíková                               

             

Nabídka naší školky: 

 pěkné, nové, moderně vybavené prostředí 

 příjemná rodinná atmosféra – heterogenní (smíšené) třídy 

 umístění MŠ v klidné části obce v blízkosti lesa 

mailto:zstrsice@seznam.cz
http://www.zstrsice.cz/
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 nízký počet dětí ve třídách (pouze 20 dětí oproti 25 – 28 v jiných školkách) 

 individuální přístup ke každému dítěti 

 uplatňování zásad zdravého životního stylu 

 plánování činností podle Gardnerových typů inteligence 

 mnoho programů pro děti, projektových dnů, akcí s rodiči 

 skupinové, kooperativní a individualizované činnosti s dětmi 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 Drakiáda s rodiči říjen                     Opékání špekáčků na Školkiádě 

 

 zájmové kroužky – nabídka 20 kroužků, otevírají se 3 kroužky, o které bude 

největší zájem od Vás rodičů (např. „Flétnička pro zdraví“, „Výtvarný 

kroužek“, „Jazykový kroužek“, „Taneční kroužek Show Dance“  apod.) 

 Výuka angličtiny pro děti – do MŠ dojíždí externí lektor z Jazykové školy 

Přerov 

 výuka plavání a lyžování – Plavecká škola Přerov a Lyžařská škola Hlubočky 

 projekty MŠ – Nabídka 30 projektů, realizace cca85 z nich, o které bude 

největší zájem od Vás rodičů (např. Co se šustne v lese, Olympijské hry, 

Školkiáda, Dopravní projekt, Vítáme Svatého Martina, Kouzlo Adventu, 

Integrovaný systém - hasiči, lékaři, policisté, Noc ve školce apod.) 

Karneval 
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 vystoupení pro rodiče – Vánoční, Den matek 

 zapojení do činností obce, spolupráce se SRPŠ, družinou ZŠ – Lampionový 

průvod, Zpívání u vánočního stromu + Vánoční trhy, Vystoupení na Vítání 

občánků, Vítání jara, Pálení čarodějnic, Den dětí, Tečka za školním rokem 

 zapojení rodičů do života školky - Drakiáda, Karneval, čtení rodičů/prarodičů 

dětem, Školkiáda, Drakiáda, Den dětí, projekt „Mámo, táto, tvořte se mnou“ 

apod. 

 divadla, koncerty, výchovně-vzdělávací programy, výlety  

 dlouhé vycházky do okolí Tršic – výlet do Penčic na statek, celodenní 

vycházka do okolí Tršic, cesta k přehradě, apod.  

 spolupráce se základní školou – Svaté Lucie, 

Tři králové, Vánoční vystoupení děti a žáků 

v ZŠ, návštěva čertů, andělů a Mikuláše, 

Školička nanečisto, pěvecká soutěž, 

recitační soutěž, společná divadelní 

představení a koncerty, návštevy žáků ZŠ ve 

školce a naopak, společné hry předškolákůa 

dětí ze ZŠ 

 Celé česko čte dětem – čteme dětem 

minimálně 20 min. denně 

 Každou středu chodí předškoláci cvičit do 

tělocvičny ZŠ 

 úplata za předškolní vzdělávání: 250,- Kč měsíčně, kromě předškolních 

dětí a dětí s odkladem povinné školní docházky  

 provoz mateřské školy: od 6.30 do 16:30 hod. 

 stravování: odhlašování a přihlašování obědů na webu strava.cz pod Vašimi 

přihlašovacími údaji. Školní jídelna je přímo napojena na budovu mateřské 

školy, jídlo je tedy vždy čerstvé a není potřeba ho znovu ohřívat.  

 

Výlet na statek do Penčic 
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Režim dne v naší školce 

 Příchod dětí: 6:30 – 8:00 hod. 

 Ranní hry, průběžná svačinka, ranní kruh, didakticky zacílené činnosti, 

pohybová chvilka: 8:00 – 10:00 hod. 

 Pobyt venku: 10:00 - 12:00 hod. 

 Oběd: 12:00 – 12:30 hod. 

 Vyzvedávání dětí po obědě: 12:30 – 12:45 hod. 

 Odpolední odpočinek  a klidové činnosti: 12:45 – 14:30 hod. 

 Svačina: 14:30 – 14:45 hod. 

 Odpolední hry a vyzvedávání dětí: 14:45 – 16:30 hod. 

 

     Jednou týdně navštěvují předškoláci tělocvičnu ZŠ k tělovýchovným 

aktivitám. Děti mají každý den pohybovou chvilku, rozcvičku či pohybové hry ve 

třídách MŠ. Za vhodného počasí (na podzim, na jaře a v létě) přesunujeme aktivity 

do venkovního prostředí. Mnoho aktivit se za vhodného počasí odehrává i v atriu 

(otevřená místnost mezi třídami), které umožňuje dětem pobývat na čerstvém 

vzduchu v maximální možné míře. Každý den chodíme s dětmi ven, a to buď na 

školní zahradu, nebo na vycházky. Pobyt venku vynecháváme pouze v obzvlášť 

nepříznivém počasí.  

 

 

       Předškoláci cvičí v tělocvičně ZŠ 

       Zimní radovánky na školní zahrádce 
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Vážení rodiče, 

     snažili jsme se Vám v krátkosti přiblížit naši školku. Na další případné dotazy 

Vám rádi odpovíme. Sledujte prosím web naší MŠ, kde bude zveřejněn termín 

informativní schůzky pro Vás – rodiče nově přijatých dětí. Samozřejmě pokud 

tomu situace dovolí. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


