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1. Identifikační údaje o škole 
 
 
Název školy:   Mateřská škola Kamínek Pardubice 
    Ke Kamenci 1601, Pardubice 530 03 
 
Adresa školy:  Mateřská škola Kamínek Pardubice 
    Ke Kamenci 1601, Pardubice 530 03  

řed. školy:  Mgr. Božena Břeňová 
Tel: 466652176 
IČO: 60159090 
E-mail: info@mskaminek.cz 
www.mskaminek.cz 

http://www.mskaminek.cz/


 
 
Zřizovatel školy: Město Pardubice 
Kontakty: 
Ing. Martin Charvát – primátor      466859502 
Mgr. Ivana Liedermanová –  ved. OŠKS     466859413 
Iva Kamenická –odbor školství      466859531   
 
 
 
Zpracovatelé programu:  Mgr. Božena Břeňová 

Machalová Magda -  zástupce ředitelky 
Iva Zitková 
Veronika Olivová  

 
 
Školní program je zpracován na dobu 3 let od1. 9.2019 -  30. 8. 2022. 
Projednání Školního programu na Pedagogické radě dne 28.8.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Charakteristika  MŠ  a okolí: 
 

Mateřská škola Kamínek je dvoutřídní škola. Je to zařízení pro 52 dětí. Postavena 
byla v roce 1956 jako mateřská škola pro zaměstnance závodu Tesla. Stavební parcela je na 
rozloze 640,-  m2, zahrada MŠ o výměře 2.282,- m2.  Z těchto údajů je vidět, že mateřská škola 
má dostatečné prostory pro pobyt 52 dětí v budově i venku na zahradě. Budova je cihlová se 
sedlovou střechou.  V září roku 2010 je budova MŠ zrekonstruovaná. Jsou nová okna, nová 
krytina na střeše a zateplená budova s novou fasádou.  Byl vyměněn plynový kotel. 

V roce 2014 proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny v suterénu školy, nové rozvaděče, 
dlažba v kuchyni, a prostorách sklepa, vzduchotechnika. Celkově došlo k modernizaci 
kuchyně, sklepních prostor, kde je např. i keramická dílna, kam s dětmi docházíme.  

Název „Kamínek“ vznikl na základě ankety pro děti a rodiče. Z mnoha námětů nejvíce 
dostal hlasů „Kamínek“. Odůvodnění je podobnost názvu ulice Ke Kamenci.   
Budova je přízemní s podsklepením. Vstup do MŠ je částečně bezbariérový, z centrální chodby 
je vstup do obou tříd, šaten, ředitelny, zázemí pro personál, WC. Ze tříd se prochází přes sklad 
hraček do samostatných ložnic, které se využívají na skupinové a individuální činnosti (zobcová 
flétna, logopedie). Vedle třídy je sociální zařízení (WC, sprcha, umyvadla). 
 Součástí školy je školní jídelna ve sklepních prostorách školy. Jídlo se přepravuje do 
tříd výtahem. 

Kolem školy je rozlehlá zahrada s dvěma altánky. Velký altán slouží na ukládání 
hraček pro děti, druhý na nářadí, které slouží na úklid V zahradě je nově vybudované lanové 
centrum, dřevěné auto, skluzavka, 4 houpadla, dvě pískoviště, kopec, mlhoviště, chodníčky na 
jízdu na koloběžkách. A hlavně velký travnatý prostor na pohybové hry, míčové hry dětí. 

 



Nejbližší okolí mateřské školy: 
 
 Vedle mateřské školy je park a travnaté dětské hřiště, rybník „ Matiční jezero“, řeka 

Chrudimka, park v Bubeníkových sadech, park Pod Vinicí, les na Slovanech – blízká místa 
k procházkám s dětmi. 

 Je tu příjemné prostředí pro děti i personál. A to se snažíme neustále vylepšovat.   
 
 
 
 

3.  Organizace a provoz školy: 
 
 
Provozní doba MŠ:   6.30 – 16.30 hod. 
 
Děti musí být přihlášeny do 8 hod. (Přihláška ke stravování.) Pozdější příchod je třeba předem 
nahlásit. Nepřítomnost dítěte je nutné odhlásit osobně, telefonicky, SMS nebo emailovou 
poštou. Rodiče mají možnost přivést děti i po 8 hodině, dle potřeby a po dohodě s ředitelkou 
školy, i učitelkami na třídách během roku.  Dohoda s rodiči  - vstřícná komunikace, partnerský 
vztah. 
Děti jsou uvolňovány z MŠ po obědě od12.00. – 12.30, po odpolední svačině 14.45 – 16.30 
hod. Tento čas dodržujeme, rodiče čekají, aby se děti v klidu samy najedly a nemusely s jídlem 
spěchat.  
Děti přicházejí a odcházejí pouze v doprovodu jednoho z rodičů. Povinností rodičů je osobně 
předat dítě paní učitelce v zájmu bezpečnosti dítěte. Změnu doprovodu je třeba vždy předem 
nahlásit a písemně potvrdit v Evidenčním listu dítěte.  
Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, může ředitelka MŠ ukončit docházku (bez omluvy 
nejméně měsíc). 
 
Organizace činností - režim dne: 
 
6.30 -9.30 hod. ranní filtr, spontánní činnosti, didakticky zacílené činnosti, (spontánní i 
záměrné činnosti ve skupinách i individuálně), tělovýchovné chvilky, hygiena, svačina, 
motivované výchovné činnosti aktivity dle plánu učitelek: 
 
zobcová flétna, keramika, Šikulka, logopedie  -  práce se skupinou, pouze v případě, že 
jsou přítomné dvě učitelky na třídě.  
 

 
 
 
9.30  -11.30  příprava na pobyt venku, pobyt venku 
11.30  -12.30  převlékání, hygiena, oběd 
12.30   -14.20  odpočinek na lůžku, klidové činnosti,  
14.20 -16.30  odpolední svačina, volné hry, plánované aktivity, odpolední  

zájmové činnosti 
 

• Třídy se spojují v 15.30 hod., kdy jedné z učitelek končí pracovní doba.  
• Lehátka jsou celý den rozložená, každé dítě má své lehátko, na polštářku rozložené 

pyžamko, aby větralo. O větrání ložnic se stará školnice a uklízečka denně.  



• Děti jsou rozděleny podle věku:       1. třída 3 – 4,5  Medvíďata 
2.třída 4,5 – 6(7) Slůňata  

 
Aktivity a pracovníci, kteří pracují pro děti MŠ a nejsou zaměstnanci školy: 

-  
- Plavání  -  instruktoři,  
- Hrátky s angličtinou – externí učitelka 

 
 

4.  Spolupráce s rodiči: 
 
Mateřská škola je zapojena do celorepublikového projektu „ Rodiče vítáni“, 
škola otevřená rodičům. Rodiče vítáni je značka pro školy otevřené rodičům. 
Splňujeme sedm povinných kritérií, ale i mnoho dalších nepovinných. Škola, 
která získá certifikát naplňuje tyto kritéria delší dobu. Podrobnější 
informace na www. rodicevitani.cz  
 
 
Rodiče mají volný vstup do tříd, mohou se kdykoliv zapojit do činností v MŠ  
• pomoc rodičů při podzimní brigádě na školní zahradě- hrabání listí,  nakládání zahrad. 

odpadu na připravený kontejner, stříhání větví stromů a keřů, vykopání starých pařezů, 
sekání trávy - jarní – v případě sněhu brzy na podzim 

•  akce pro rodiče a děti – společný pěší výlet na Kunětickou horu - hledání pokladu, příprava 
ohně za pomoci tatínků 

• výlet pro děti za účasti rodičů dle potřeby a zájmu – sponzorský dar 
• pomoc rodičů dle potřeby (opravy hraček, materiálu, sekání trávy a pod.) 
• besídka pro rodiče- vánoční besídka s dílničkou s rodiči – výroba svícínků, zpěv koled, 

vánočních písní, povídání s rodiči a dětmi 
• zahradní  slavnost  - loučení se školáky 
• individ. pomoc rodičů dle dohody 
• schůzky s rodiči – na začátku školního roku, před zimní školou v přírodě, před zápisem do 

ZŠ – na schůzku jsou pozvaní učitelé z nejbližších škol: ZŠ Studánka, ZŠ Pardubičky, ZŠ 
Spořilov, ZŠ Dubina, před letní školou v přírodě – k uzavření školního roku v červnu 

• dílničky společně s rodiči v keramické dílně 
• pomoc při aktualizaci www stránek 
 

5. Organizace vzdělávání: 
 
Vnitřní uspořádání  školy a jednotlivých tříd 
 
Budova je přízemní. Z chodby vcházíme do šaten, obou tříd, ředitelny, kanceláře vedoucí ŠJ a 
zároveň do šatny pro personál. Za velký klad naší školy považujeme to, že máme dvě 
samostatné ložnice, které slouží k odpočinku dětí. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, 
která je ve sklepních prostorách školy, současně je tu i keramická dílna s vypalovací pecí na 
výrobky dětí. 
 



Děti jsou rozděleny do tříd podle věku dětí. 
 
Jsme dvoutřídní přízemní mateřská škola. Ve třídě 2. Slůňata zařazujeme každý pátek „Metodu 
dobrého startu“, cvičení, která probíhají s celou skupinou dětí. Jedná se o cvičení, která sledují 
rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou motivační, sociální, přispívá 
k rozvoji řeči. Výzkumy potvrdily vysokou efektivitu u rizikových skupin dětí podezřelých na 
dyslexie, a také velmi dobré výsledky v průběhu na přípravu dětí na výuku čtení a psaní.   
 
Ve třídě 1. – Medvíďata-  věk dětí 3 – 4,5 roku  
 
Ve třídě je pořízený nový nábytek – vestavěné skříně na míru, dostatek otevřených polic, aby 
měly děti možnost shlédnout samy nabídku hraček, na části třídy je koberec, kde si mohou hrát 
na zemi, je tu i stoleček na VV, možnost kdykoliv používat barvy, pastelky, nůžky, lepidla, fixy 
a pod. dle volby dítěte. K námětovým hrám slouží pokojíček, kadeřnice, různé stavebnice, které 
si mohou přinést z kumbálu s hračkami. Ve třídě je piano, rytmické nástroje, volně knihy, 
encyklopedie pro děti apod. 
Na stěnách jsou natažené sítě na výrobky dětí. V polici má každé dítě svou zásuvku se značkou, 
kam si své práce ukládají.  
Třída 1: je rozdělena do dvou částí: 
a) část stabilních center – výtvarná a pracovní, kuchyňka, kadeřnictví, knihovnička, stolečky 

stabilně na stravování dětí 
b) část měnících se center – na polovině třídy je koberec, tato plocha slouží ke sportování,  
       pohybovým činnostem a hrám na koberci a dalším činnostem dle týdenních bloků 
      
 
Ve třídě 2. – slůňata - věk dětí 4,5 – 6 (7 let) 
Třída je opět vybavena novým nábytkem – na míru. Nové vestavěné skříně, nové kadeřnictví, 
pokojíček. I v této třídě je na polovině třídy koberec, ke hrám na zemi. Vedle žebřin je 
připevněn basketbalový koš pro míčové hry. Ve třídě je též dostatečné vybavení na sportovní 
vyžití dětí – overbaly, míče, míčky, lana, látkové předměty, činky, šátky apod. Ve třídě je piano 
a kytara pro rozvoj hudebnosti dětí. V této třídě jsou výsuvné boxy, se kterými mohou děti samy 
manipulovat. I v této třídě je knihovna, kde mají možnost si děti samy půjčit leporelo, knihu, 
encyklopedii apod. 
Nově je vybudovaný koutek polytechnické výchovy. 
Výtvarný materiál je dostupný, ale barvy pí učitelka připraví na požádání dítěte. Jsou určená 
pravidla, která mají děti dodržovat, kam co uklízet a dávat. Jedná se i např. o zásuvky, kam děti 
přinesou a odkládají např. zobcové flétny, sešity na flétnu, sešity na angličtinu, logopedické 
materiály.       
Třída 2: je rozdělena do dvou částí: 

a) část stabilních center – pokojíček, maňáskové divadlo, výtvarný a pracovní stůl, 
stolečky na stravování dětí, které se samozřejmě využívají k ostatním činnostem dětí 

b) část měnících se center – koberec na polovině třídy, na zdi připevněné žebřiny, 
basketbalový koš ke sportování dětí. Koberec slouží ke sportování, pohybovým hrám, 
ostatním činnostem dětí. 

K vzdělávání využíváme i ložnice – individuální logopedická péče, kroužek zobcové flétny. 
V ložnici je umístěna knihovna dětská i učitelská, čtenářský koutek pro děti. 
 
 

 



 
Integrované bloky: 
 
 

Školní rok 2019/20 
 
Toulavý Kamínek 
Září: 
 
Hola, hola, Kamínek Vás volá 
  Každý je můj kamarád, ve školičce chci si hrát 
  Moje rodina 

 Na září, na září, těšili se sadaři; ovocné mlsání a zeleninová zahrádka 
 Zahrada s ježkem a pavučinové království / 28.9. státní svátek/ 
 
 

Říjen: 
Bum, bum, ratata, podzim bouchá na vrata 
           Vyrostla nám veliká řepa, houbový týden 

Poznáváme Pardubice s Kamínkem  
Pardubice-město sportu. /Velká pardubická, Zlatá přilba/ 
Přiletěli draci, odletěli ptáci, Halloween 
 

 
Listopad: 
Listí k zemi padá, zem má ztuhlá záda 

Padá listí, padá. Kaštánek a jeho kamarádi  
Přijde zima – pomůžeme zvířátkům - veverka  
V zdravém těle zdravý duch 
Chráníme si přírodu, třídíme odpad  
  
  

Prosinec: 
Když zazvoní zvoneček, rozsvítíme stromeček 
  Adventní čas, až přijde Mikuláš  

Vůně Vánoc-pečeme perníčky 
Vánoční zvoneček tiše zvoní – besídka 
 
   

 
Leden: 
Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky 

Zážitky z Vánoc 
Kamarádi, jdeme sportovat 

 Zimní radovánky, sněhuláci-pajduláci 
 Co dělám celý den 
 Řemesla –Ten dělá to a ten zas tohle 



 
 
 
 
Únor: 
Touláme se po světě 
 
 Ve vesmíru malá koule, to je naše zeměkoule, u Eskymáků 
            I já bydlím na planetě Zemi. Kde je můj domov. 

Hurá, je tu Masopust 
Kdo prospí zimu, ptáčci v zimě 
 

 
Březen: 
Jaro čaruje, květy maluje… 
 Vynášení zimy- Morena 
 Hřej sluníčko, hřej 

Voda, voděnka, hladí oblázky 
Mláďata se batolí 
 
  

 
Duben: 
Aprílové počasí jsou časy i nečasy 
 Šel zahradní do zahrady 

Hody, hody doprovody 
Ptačí týden, přiletěl k nám čáp 
Co máš dělat na zelenou? S Kamínkem bezpečně na ulici 
Čáry máry fuk 
 
 

Květen: 
Všude samý květ, včelka hledá med 

Jsem z Pardubic, Poznáváme s Kamínkem naše město  
Kytička pro maminku. Den matek, Den rodiny      
Máme rádi zvířata na tom našem dvoře, v ZOO 
Život u rybníků, řek a potoků; mořská hlubina 
 
 
 

Červen: 
Pojedeme do přírody 
 S Kamínkem na cestách – výlety 

Škola v přírodě 
Rozloučení se školáky-zahradní slavnost 
Hrajeme si na zahradě, příroda je kolem nás 
 



 
Jsou rozpracované týdenní bloky, k prostudování jsou v šatnách jednotlivých tříd.  
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