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Vzdělávací nabídky 17 školek Mozaiky
(Pokračování ze str. 12)
• pravidelné saunování, otužování sprchováním,
akupresura, předplavecký výcvik
• hra na zobcovou flétnu: Veselé pískání- zdravé
dýchání, práce s talentovanými dětmi ve výtvarných a pracovních činnostech, seznamování dětí s
angličtinou
• pravidelná nabídka kulturních akcí (divadla,
ZOO, VRAK BAR, knihovna..)
• spolupráce se ZŠ Březinova, účast na Veletrhu
zdraví
• „tvořivá odpoledne“ pro rodiče a děti
• práce na PC a interaktivní tabuli - didaktické
hry
• tančíme „Zumbu“
Březinova 114 - ,,Sedmikráska“
• trojtřídní MŠ, dostupnost MHD
• zaměření na komplexní rozvoj dětí – umění,
sport, jazyky, příroda, osobnost
• moderní vybavení, netradiční formy a činnosti
(prožitkové učení, projekty, PC, možnost volby a
výběru podle zájmu dětí), spolupráce s rodinou –
pravidelné akce
• arteateliér – výtvarné, hudební, taneční a dramatické činnosti – terapeutické i filetické dle potřeb dětí
• saunování ve vlastní sauně, pohybová průprava
(aerobic, cvičení na gymbalech,…), zdravý životní styl, návštěvy solných jeskyní
• seznamování s anglickým jazykem „PLAYING
ENGLISH“, mezinárodní spolupráce
• logopedická prevence s dětmi, hra na zobcovou flétnu a netradiční hudební nástroje, vlastní
keramická pec
• ekologická výchova – příroda, přírodní materiály, vztah ke světu, k tradicím
Dvořákova 11 – ,,Zvoněnka“
• MŠ rodinného typu v centru Jihlavy, s velkou
školní zahradou, s moderními herními prvky;
dobrá dopravní dostupnost z různých částí města
• pedagogický styl, který počítá s všestranným
rozvojem dětí a jejich aktivní spoluúčastí; akceptujeme zájmy a individualitu dětí
• speciální LOGOPEDICKÁ TŘÍDA se sníženým počtem dětí, pro každodenní individuální
práci v oblasti rozvoje řeči; odborná logopedická
konzultace pro všechny děti z MŠ
• PŘEDŠKOLÁČEK- příprava na školu, rozvoj
grafomotoriky, logického myšlení a prožitkového
učení
• ZPÍVÁNKY PRO RADOST- hudebně pohybové hry, práce s hudbou a hlasem, prvky hudební relaxace
• VESELÉ PÍSKÁNÍ- základy hry na zobcovou
flétnu
• KOUZELNÁ ZAHRÁDKA- pěstování rostlin
a bylinek, poznatky o přírodě a ekologii
• další aktivity: předplavecký výcvik, návštěvy
solné jeskyně, sportovní dny, škola v přírodě, seznamování s anglickým jazykem, účast na kulturních a jiných zajímavých akcích. Výlety, oslavy lidových zvyků, tradic a svátků
• FANFÁROVÉ ODPOLEDNE pro rodiče a jejich děti – plné zábavy, tvořivých nápadů, experimentů, fantazie a společné radosti z práce malých
i velkých
Erbenova 37 - „JULIÁNKA“
• škola otevřená veřejnosti a rodičům, zapojená
do sítě mateřských škol Mrkvička – ekologická témata, zavádění biopotravin do školy
• pořádáme zimní a letní školu v přírodě, pravidelné tematické vycházky do přírody, předplavecký výcvik, návštěvu solné jeskyně, jarní a podzimní dílnu pro rodiče, Juliánskou noc
• zařazujeme nespavé třídy pro předškolní děti,
možnost samostatného rozhodování dětí při stravování
• nabízíme předškolním dětem rozvoj v oblasti
výtvarné, pohybové, při hře na flétnu a při seznamování se s anglickým jazykem

Fibichova 20 – „Beruška“
• útulné prostředí, jednoduchá komunikace a
spolupráce, zahrada pro sport i relaxaci
• ideální prostředí pro děti se speciálními potřebami – spolupráce s SPC
• logopedická prevence: směřující ke správnému
vývoji řeči
• informatika: základní obsluha počítače, plnění
úkolů pro předškolní děti
• grafomotorika: cílená příprava na další vzdělávání, úzká spolupráce se ZŠ Křížová, Seifertova
• angličtina: seznamování a hry se slovíčky
• spolupráce na projektu GOOD YEAR (bezpečná školka: reflexní vesty, preventivní programy, situační učení)
• ozdravné programy: předplavecký výcvik, solná
jeskyně Salinera, hra na flétnu, prvky jógy, jídelníčky s Bio potravinami, turistické vycházky, výlety
• rozvoj hudebních, výtvarných, pracovních a
sportovních dovedností, preferencí je učení prožitkem
Hálkova 33 – Helenín
• jednotřídní MŠ rodinného typu v klidné lokalitě s nižším počtem dětí, součástí školy je zahrada
• jsme zaměřeni na všestranný rozvoj samostatné a zdravě sebevědomé osobnosti dítěte s přihlédnutím k jeho individualitě
• zdravý životní styl, otužování
• společná tvořivá odpoledne pro děti, jejich rodiče a vycházky do přírody
• Grafomotorika - projekt na rozvoj grafomotoriky a příprava dítěte na roli písaře začátečníka,
správný úchop psacího náčiní
• Chráním přírodu - základy enviromentální výchovy, ekologické a tvořivě dramatické projekty
• Lidové tradice - lidové tradice a pranostiky, hudební hry a písničky
• Veselé malování - estetické vnímání, rozvoj výtvarných dovedností
• tradiční kulturní akce, spolupráce s institucemi
(ZŠ, PPP, SPC, knihovna, DDM)
• seznamování s PC, výukové programy pro MŠ
Jarní 22a
• vlastní divadélko MOZAIKA
• výtvarné aktivity – keramika, „Výtvarníček“
• hudební aktivity – zpěv, hra na zobcovou flétnu
• seznamování dětí s anglickým a německým jazykem hravou formou
• předplavecký výcvik, ozdravně relaxační pobyty v solné jeskyni
• pohybová průprava „ KOBUDO „
• ekologická výchova, výlety do přírody
• využití PC při práci s dětmi – dětské výukové
programy
• příprava pro vstup do ZŠ – Metoda dobrého
startu, prevence řeči, spolupráce se ZŠ „Snadný
přechod“
Mahenova 3 „U ČTYŘ BARVIČEK“
• moderně a funkčně vybavená škola v klidném
prostředí s dobrou dopravní obslužností, velká zahrada využívaná k pobytu dětí a společným akcím
školy
• činnosti založené na hře, tvořivosti, prožitkovém a situačním učení dětí, zařazování prvků tvořivé dramatiky
• vedeme děti ke zdravému životnímu stylu - letní a zimní škola v přírodě, tematické celodenní výlety, předplavecký výcvik, bruslení, ozdravně relaxační pobyty v solné jeskyni, zumba
• jsme škola otevřená veřejnosti a rodičům –
umožnění adaptace novým dětem, výlety, společné víkendy, „Pohádková odpoledne“, tvořivé dílny,
„Den školky“(zábavné odpoledne na školní zahradě pro děti, rodiče i veřejnost zakončené spaním
předškoláků ve školce)
• „Veselé pískání“ - hra na flétnu
• seznamování s cizím jazykem (AJ)
• příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ –
spolupráce se ZŠ Křížová, individuální práce s
dětmi v době odpoledního odpočinku
• respektujeme individuální potřebu spánku dětí

Nad Plovárnou 5 - „Mateřinka“
• dvojtřídní MŠ v prostorách ZŠ Nad Plovárnou;
má samostatný vchod a provoz nezávislý na ZŠ
• klidné prostředí, dosah MHD
• moderně a účelně vybavené třídy
• vzdělávací program pro mladší děti: „S písničkou po celý rok“
• vzdělávací program pro starší děti: „Cesta kolem světa“
• osvojení si potřebných návyků a dovedností,
příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ
• základy hry na zobcovou flétnu, seznamování s
cizím jazykem
• nabídka plavání dle zájmu rodičů
• úzká spolupráce se základní školou, využívání jídelny, tělocvičny a sportovního areálu školy,
účast na školních akcích
• návštěvy kulturních, sportovních a poznávacích akcí
• pravidelné výtvarné tvoření dětí s rodiči
• respektování potřeby spánku dítěte
Riegrova 21 - ,,Pastelka“
• vzdělávací program poskytuje prostor pro prožitkové učení, dostatek pohybu, rozvoj a zdokonalování výtvarných dovedností; usilujeme o vytvoření takového prostředí, kde budou děti i rodiče
spokojeni
• do běžných denních činností zařazujeme grafomotorické hry s nácvikem správného držení
tužky, preventivní logopedickou péči, výukové
PC programy
• pro podporu zájmů dětí fungují školní aktivity:
Skřivánek – zpěv a tanec
Pastelkové tvoření – malba, kresba, pracovní dovednosti
Žabka – dětský aerobik
Šikulka – pohybové hry a cvičení
• součástí školní nabídky jsou také doplňkové
aktivity: plavání, týdenní škola v přírodě
• pro usnadnění vstupu dětí do ZŠ zařazujeme
pravidelné lekce Metody dobrého startu
• organizujeme společné akce pro rodiče a děti,
kulturní pořady, výlety do přírody
Resslova 44 – ,,U Burbínka“
• Burbínkovy rolničky: spokojenost, radost, tvořivost, zdraví a důvěra, poznávat, myslet, žít
• klidné a estetické prostředí, rozvoj tvořivého
přístupu k životu, ekolog. myšlení
• seznamování se zásadami zdrav. život. stylu sauna, škola v přírodě
• seznamováním s lid. tradicemi, přirozený rozvoj specifických dovedností a schopností
• přímé prožitky dítěte, prožívání úspěchu a společné překonávání překážek
• rozvoj jejich přirozeného nadání a talentu: veselé pískání – zdravé dýchání, seznamování s AJ,
logopedická prevence
Romana Havelky 25
• dvoutřídní MŠ rodinného typu s velkou školní
zahradou pro hry a pobyt dětí
• výchovná a vzdělávací práce podle programu
,,Žijeme na modré planetě“
• zaměření na ekologickou výchovu
• rozvíjení grafomotorických dovedností jako
příprava na psaní v ZŠ
• předplavecký výcvik
• vycházky a výlety s ekologickým zaměřením
• veselé pískání – hra na zobcovou flétnu
• oslava lidových tradic
• pravidelná loutková představení
• spolupráce se záchrannou stanicí dravců a sov
IKAROS
Seifertova 6 - „U Skřítků“
• útulné prostředí MŠ s velkou zahradou - dopravní dostupnost a nedaleko do přírody
• projekt „Pidilidi“ - podpora svobodné volby a
aktivní účasti dětí na programu
(Pokračování na str. 24)

