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Naše mateřská škola je dvoutřídní, s 

celodenním provozem od 6:00 – 16:00 

hodin v obou třídách. Naše třídy se nazývají 

Štěňátka a Sovičky. 

Mateřskou školu navštěvují děti z Těškovic, Výškovic, Bítova, Tísku a ze Slatiny 

ve věku od 2,5 do 7 let. Filozofií naší školy je rozvoj samostatných a 

zdravých sebevědomých dětí.  

❖ Obě třídy jsou vybaveny množstvím didaktických pomůcek, hraček a herních 

prvků.  

❖ V nové školní zahradě, která vznikne v duchu přírodní učebny, se ještě 

více zaměříme na rozvoj environmentální výchovy.  

❖ Rekonstrukcí a 

modernizací prošly také výdejní kuchyňky v obou 

patrech budovy MŠ. 

❖ Děti mají možnost navštěvovat různé kroužky, například 

Angličtinu s úsměvem, Taneční kroužek, Atletiku a 

Keramiku (o otevření kroužků rozhoduje počet uchazečů). 

Mezi nadstandartní aktivity patří Logopedie, která probíhá 

v budově MŠ v odpoledních hodinách, vždy 1x týdně. 

❖ K dalším výjimečným aktivitám patří lyžařský a plavecký 

kurz, společné aktivity a programy pro rodiče a děti, projektové dny a dále focení na jarní a vánoční 

motivy, koncerty, Mikulášská besídka s nadílkou, vánoční jarmark, loučení s předškoláky, výlety aj. 

❖ Venkovní aktivity s dětmi realizujeme na víceúčelovém hřišti, na multifunkčním sportovišti a využíváme další 

rozmanitosti krásné okolní přírody – Skála, přehrada, Setina aj. 

❖ Součástí mateřské školy je školní jídelna, kterou považujeme za velkou 

výhodu vzhledem ke stravovacím potřebám dětí. Poskytujeme dětem se zdravotními 

obtížemi dietní stravování (alergie na kravskou bílkovinu či lepek). 

❖ Školné v tomto roce činní 300 Kč za měsíc. Platba se provádí bankovním 

převodem s daným variabilním symbolem. Zřizovatel, OÚ Těškovice, přispívá na 

dopravu pro dojíždějící děti a také nám poskytuje dotace na pořádání výjezdů 

s dětmi za poznáním.  

❖ Mateřská škola je „otevřenou školou“, ve které vždy srdečně vítáme všechny rodiče s jejich dětmi a těšíme 

se na prožívání společných zážitků. 

Termín konání zápisu k předškolnímu vzdělávání: 2. 5. – 14. 5. 2021 

Za kolektiv Mateřské školy: Bc. Kateřina Parmová 


