Charakteristika školy
MŠ jednotřídní s celodenním provozem od 6hod 30 min do 15hod 45 min.
Je umístěna v přízemních prostorách budovy bývalé základní školy.
Pro činnosti dětí je v MŠ k dispozici herna, která je prostorná, funkčně členěná, účelně zařízenými
hracími kouty a vybavená moderním nábytkem. Skříňky jsou převážně policového typu a jejich
velikost je přizpůsobena výšce dětí. Většinu pomůcek mají děti volně k dispozici.
Třída s jídelnou je od herny oddělená chodbou. Je vybavena otevřenými, dětem volně přístupnými
skříňkami, dětskými stolečky a židličkami, které jsou také přizpůsobeny výšce dětí. Ze třídy lze
přejít do lehárny, která je vybavena moderními dřevěnými postýlkami. Každé dítě má
antialergickou pokrývku i polštář.
MŠ je velmi dobře vybavená hračkami, didaktickými pomůckami, stavebnicemi, výtvarným
materiálem, netradičním a doplňkovým materiálem. Děti mají k dispozici starší i moderní
stavebnice, dobře vybavenou dětskou knihovnu. Pomůcky pro hudební činnosti a audiovizuální
technika jsou zastoupeny dostatečně. Sportovní pomůcky jsou též volně přístupné.
V prostorách MŠ se nachází kuchyň, která slouží k přípravě svačin, přesnídávek a výdeje obědů. Je
vybavena myčkou, bezdotykovou baterií, novým elektrickým sporákem. Pro přepravu obědů
používáme termoizolační nádoby Premium s nerezovými vnitřními nádobami.
Šatna dětí je prostorná, každé z dětí má svou uzavíratelnou skříňku. Prostory a kapacita
hygienického zařízení vyhovuje požadavkům vyplývajícím z platné legislativy v oblasti ochrany
veřejného zdraví.
Pro zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců bylo do vchodových dveří instalováno elektrické
otvírání, které je ovládáno ze třídy. Komunikace přes telefon a videokameru usnadňuje pedagogům
otvírání dveří rodičům nebo návštěvám.
U MŠ je malý dvorek a rozlehlá travnatá plocha zahrady. Prostory zahrady umožňují dětem
pohybové aktivity i spontánní hru. Vše doplňuje pískoviště, posezení pro děti, domečky i zahradní
domek na hračky.
Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené
výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a
potřeb. Dát dětem pocit životní pohody, souladu a harmonie, zajistit jim klidné, zdravé prostředí,
plné porozumění, pochopení a lásky.
Mateřská škola v Lomničce pracuje dle školního vzdělávacího programu, který byl projednán 31. 8.
2018 na pedagogické poradě a 10. 9. 2018 schválen zřizovatelem MŠ.
Zpracovatel programu: Štechová Jana
Motto programu:
Medvíďata kráčí přírodou, která je ochotná jim darovat víc než zeleň.
Poznávají sama sebe, aby jí uměla naslouchat, čerpala z ní, dokázala jí i dávat.
Pak je lehké smát se mezi kapkami deště

