
 
 
 
 
 
 

NAŠE ŠKOLKA 

Téměř půlroku se můžeme radovat z 

nových prostor mateřské školky. Nová 

školka nám nabízí mnoho nových možností. 

Radujeme se z prostorné jídelny. Zde se 

sejdou všechny děti u svačin a u oběda. 

Součástí jídelny je i výdejna. Velký prostor jídelny nám umožní cvičit s dětmi a 

pořádat hromadné akce, jako např. vánoční besídku, která bohužel v loňském 

roce probíhala bez účasti rodičů.  

V jídelně najdeme obsáhlou knihovnu a cvičební 

náčiní. Žlutá třída „Kuřátka“ přijímá děti již od dvou let. 

V současné době navštěvuje tuto třídu 18 dětí. Jak již 

název napovídá, malba a doplňky jsou v tónech žluté. 

Zelená třída „Žabičky“ je zbarvena do zelené barvy. Ve 

třídě je momentálně 21 dětí. Červená třída „Medvíďata“ 

je spojena s červenou barvou. Nyní má tato třída 21 

členů. Ve třídě jsou předškoláci a 5leté děti. Nejstarší 

věková skupina navštěvuje modrou třídu „Koťata“. Ve 

třídě jsou děti předškolního věku a děti 

s odkladem školní docházky. Jejich 

prostory rozjasňuje modrá barva. Ve 

třídě je 21 dětí. 

V každé třídě mají děti své 

pracovní koutky, prostory na hraní a 

spaní. Každá třída má k dispozici své 

hygienické zařízení, hračkárnu, šatnu, 

šatnu učitelek a technickou místnost. 

Třídy jsou vybaveny staronovým 

nábytkem. Každá třída je plně vybavena hračkami dle věku dětí. Paní učitelky 

mají ke své práci velký výběr metodického materiálu. 

Hlavní chodba je vybavena kočárkárnou. Školka disponuje svou 

prádelnou a ředitelnou. 



 

Všechny třídy a jídelna jsou vybaveny 

počítačem a projektorem. Což v dnešní 

moderní době velice vítáme. Školka se může 

pyšnit interaktivní tabulí, kterou využívají jak 

velcí předškoláci, tak malí „dvouleťáci“. Další 

výhodou je kamerový systém v areálu školky a 

na chodbách. Vchodové dveře jsou vybaveny 

videotelefony.  

Na podzim jsme velice 

ocenili školní terasu, která je 

přístupná všem třídám. Děti 

nemusí být v deštivém počasí ve 

třídě. Školka má své dětské hřiště s 

různými hracími prvky. V zimních 

měsících si užíváme radovánek na 

kopci v areálu školky. Školní areál 

je obohacen vysazenými stromy a 

okrasnými keři. 

Věříme, že se v mateřské škole líbí dětem, paním učitelkám i rodičům. 

Miroslava Kotápišová 

Naše milé dětičky 

chtějí krásnou zem, 

kde se bude dobře dařit 

zvířátkům a lidem všem. 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


