
Školní vzdělávací 
program 

Školní vzdělávací program „Cesta“
obsahuje 10 integrovaných bloků společných pro 
všechny třídy. Úkoly obsahují stěžejní programové 
zaměření. Integrované bloky nekopírují přesně roční 
období a měsíce, některá témata je možno zařadit v 
průběhu celého školního roku. Každý integrovaný blok 
obsahuje návrhy podtémat, která jsou dále učitelkami 
rozpracována podle podmínek dané třídy a složení 
dětí ve třídním vzdělávacím programu. Podtémata si 
mohou učitelky zvolit i vlastní, dle potřeb a aktuální 
situace ve třídě. Ve třídách dochází k 
diferenciovanému výběru úkolů podle věku a 
schopností dětí a s ohledem na individuální zvláštnosti 
dětí.

Obecné zásady a principy ŠVP 
„Cesta“
 Pojetí dítěte jako jedinečné a neopakovatelné 

osobnosti, (která má právo být sama sebou) 
kladně přijímané bez ohledu na cokoliv. 

 Vztah k rodině – uznání její dominantní role a 
otevření se spolupráci s ní. 

 Vztah k počátečnímu vzdělávání – přirozenému 
rozvoji specifických možností a schopností dítěte. 

 Alternativa – neklást důraz na kvantitu 
 vědomostí, ale na schopnost je využít a uvádět do 

vztahů. 
 Situační učení a hra, komunikace – zaměřit se 

především na samotnou tvořivou hru a 
experimentaci v návaznosti na osobní prožitky, 
uplatňování zájmu a zkušeností až po vlastní 
vyjádření představy. 

 Samostatnost a tvořivá aktivita – učit děti vyjádřit 
se, umět ocenit jejich nápady, projevovat důvěru 

v jejich schopnosti je řešit, zbavovat je obav ze 
selhání, povzbuzovat je a zbytečně nekritizovat. 

 Individualizační princip – individuálně přistupovat 
ke každému dítěti tak, aby činnosti a aktivity 
odpovídaly možnostem toho kterého dítěte.

Aktivity
Kroužky (MŠ Zelenečská) 
 Hippoterapie, Zumba, Šachy, Solná jeskyně, 

Flétna, Plavání, Keramika, Hudebně pohybový , 
Sparťanská školička, Golf, Logopedie – jen 
předškolní děti

Kroužky (odloučené pracoviště  
Sadská) 
 Hippoterapie, Zumba, Solná jeskyně, Plavání, 

Keramika, Sparťanská školička, Golf, Logopedie – 
jen předškolní děti

Aktivity nad rámec vyučování
 Letní a zimní škola v přírodě(lyžařský výcvik), 

podzimní tvoření, lampionový průvod, vánoční a 
velikonoční dílny, olympiáda, loučení 
s předškoláky, výlety, návštěvy divadel, výstavy.. 
atd.

Povinná školní docházka
Od září 2017 je nově stanovena povinnost 
předškolního vzdělávání pro děti narozené od 01-09-
2014 do 31-08-2015.
Tato povinnost se vztahuje na státní občany České 
republiky, na občany členského státu EU, kteří 

pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na 
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZAČÍNÁ 
V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020.

Kontakty
Odhlášení dětí do 7:30 na www: ms-zelenecska.cz.
V případě potřeby můžete vaše dítě telefonicky 
omluvit i na níže uvedených telefonních číslech: 

MŠ Zelenečská
Zelenečská 500/32
+420 281 863 943

Odloučené pracoviště  Sadská
Sadská 530/20
+420 281 863 754
e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz 
(zde neomlouvat)

Ředitelka: Helena Zychová, DiS.
e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz 
(zde neomlouvat)

Mobil 774462210

www.ms-zelenecska.cz
Platby školného a stravného, hospodářka školy: 
Wirthová Bohumila, tel. 604 772 804

Projekty



Šablony II, Výzva 28, SYPO, MAP Školné a stravné
Výše školného a stravného 
2018/2019
 Školné 600,- Kč
 Stravné 880,- Kč, 960,- Kč pro děti s odloženou 

školní docházkou
 Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje 

bezúplatně.

Platby
První platba na měsíc září je splatná k 25.8.2020. 
Poslední platbu za červen proveďte do 25.5.2021.

číslo účtu variabilní symbol
Školné 28830081/0100 bude přidělen 

stejný jako školnéStravné 9135091/0100
Do poznámky k platbám uvádějte celé jméno dítěte 

v.s.dítěte.

Odhlašování z docházky a stravy
Příchod dětí do mateřské školy končí v 8:25 hod. 
Pokud není dítě řádně do 7:30 hod. odhlášeno, 
započítává mu paní hospodářka do školní jídelny 
částku za denní stravné.

Denní režim
Scházení dětí, ranní hry 6:30 – 8:30
Dopolední svačina 8:45 – 9:45
Oběd od 11:45
Odpolední svačina od 14:30
Vyzvedávání dítěte po obědě 12:30 – 13:00
Vyzvedávání dítěte odpoledne                  15:00 -17:30
Ukončení provozu 17:30

Scházení dětí do 8.25hodin.Vyzvedávání dětí po 
odpoledním odpočinku je možné od 15:00 do konce 
provozu školy, tudíž do 17:25.

Klub rodičů
 Klub rodičů při MŠ Praha 9, Hloubětín je 

nezávislým spolkem rodičů a jiných zákonných 
zástupců žáků této mateřské školy.

 Z Klubu rodičů jsou především hrazeny veškeré 
aktivity nad rámec běžných činností. Např. 
divadla, koncerty, výlety, doprava, rozloučení s 
předškoláky, odměny, dárky, …

 Předsedkyně a statutární zástupce naší školy je 
paní Vojtě Tomečková Kristýna, tel. 777885511.



 účet pro Zelenečskou:  115-1258220267/0100
účet pro Sadskou:          115-1258460287/0100
účet pro DS:          115-1258220267/0100

 roční poplatek pro děti z MŠ:  1500,-Kč (lze platit 
ve dvou stejných splátkách do 30-10-2020 první a 
do 30-01-2021 druhou) 

 Udávejte V.S. (stejný jako u školného a 
stravného) Vašeho dítěte a do poznámek jméno 
Vašeho dítěte.



INFORMACE 
PRO RODIČE
Mateřská škola je místem, kde děti získávají 
vědomosti, dovednosti i návyky důležité pro vstup dětí 
do základní školy, zároveň je školka místem radosti a 
pohody dětí. Ve své práci vycházíme z koncepce 
zdravé mateřské školy.

MŠ Zelenečská
je pětitřídní škola s kapacitou 95 dětí. Mateřská škola 
je obklopena krásnou zahradou se vzrostlými stromy, 
novými herními prvky a venkovní učebnou. V létě 
2018 celá MŠ prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Odloučené pracoviště Sadská
má dvě třídy s kapacitou 48 dětí. K mateřské škole 
patří malá zahrada s venkovní učebnou, která je 
rekonstruována v létě 2019 a je vybavena novými 
herními prvky. 


