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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEHY

Kde nás najdete?
Obec Břehy je malebná vesnice ležící
na pravé straně řeky Labe zhruba jeden
kilometr od města Přelouč, 8 km od Lázní
Bohdaneč. Od krajského města Pardubic
ji dělí 18 km a od krajského města Hradce
Králové 27 km. Jejím hlavním poznávacím
rysem je rybník Buňkov, na jehož břehu byl
vybudován autokemp. V obci žije přes 1000
obyvatel.
Břehy jsou známy již z XI. století, kdy
spolu s Přeloučí náležely ke klášteru opatovickému. Později se dostaly pod panství
pardubické prostřednictvím Diviše Bořka
z Miletínka (r. 1436). V Břehách žil od r. 1844
jeden z vynálezců ruchadla, František Veverka, který je pochován na přeloučském
hřbitovu. V obci také často pobývala Ema
Destinová.

Krátce z kroniky školky
„Shrnutí údajů o založení mateřské školy: Mateřská škola v Břehách byla zřízena
na žádost tehdejšího MNV, tehdejším Krajským národním výborem v Pardubicích
dne 1. 9. 1950. Od svého zřízení je MŠ ve
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čtvrté budově. Byla vždy umístěna dočasně v rodinném domku a prostory musely
být provisorně upravovány. 9. 2. 1965 byla
slavnostně otevřena MŠ v obecní budově
bývalého místního chudobince, která byla
adaptována v akci Z za pomoci občanů
obce a nese název Mateřská škola 20. výročí osvobození republiky Sovětskou armádou…“
V tomto domku ve vilové zástavbě školka sídlí dodnes. Celé roky to byla mateřská
škola s jednou třídou pro 25 dětí.

Současnost
Břehy se rozrůstaly, tudíž kapacita mateřské školy byla nedostačující. Proto obec
svépomocí školku rozšířila. 1. 9. 2011 tak
byla otevřena přístavba, druhé samostatné
oddělení pro nejmladší věkovou skupinu
dětí. Celková kapacita školy tehdy byla 43
dětí. Ani to nestačilo, a tak 1.9.2016 byla
kapacita navýšena ještě o pět dětí, takže tu
máme dvě plnohodnotné třídy pro 48 dětí.
Od 1. 1. 2003 má mateřská škola právní
subjektivitu a nese oficiální název Mateřská
škola Břehy, okres Pardubice.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEHY
V přístavbě je 1. třída Kytiček pro 24 nejmladších dětí. Na třídu navazuje umývárna,
WC a šatna dětí. Zařízení je přizpůsobené
dětem tří/čtyřletým i dvouletým.
V původní 2. třídě Motýlků je 24 dětí.
Prostory této třídy jsou pro vzdělávání a hry
vyhovující, ale třída i herna je příliš úzká,
takže chybí dostatečné prostory pro rušnější pohybové aktivity a hry dětí. Naší vizí
k vyřešení tohoto problému je rekonstrukce půdních prostor. V této části budovy se
dále nachází ložnice, šatna dětí, umývárna,
WC, kuchyň a kancelář. Obě třídy jsou vnitřními dveřmi propojené.
Mateřská škola zabezpečuje celodenní
péči o děti v době od 6.30 do 16.00 hodin.
Ve škole pracují čtyři plně kvalifikované pedagogické pracovnice a školní asistentka.
O celou školu se provozně stará domovnice a vedoucí školní jídelny v jednom spojeném úvazku. Ve školní kuchyni vaří vyučená kuchařka.
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pacity. Byla pořízena interaktivní tabule
a průběžně doplňujeme vhodné pomůcky
pro vzdělávání dětí. Zahrada byla dovybavena novým altánem, kolotočem a dvěma
pérovými houpadly, bylo pořízeno několik
herních prvků i pro děti dvouleté. Dále byly
na zahradě provedeny terénní úpravy, vybudován závlahový systém pro nový travní porost, v části vedle pískoviště zámková
dlažba pro vozítka či odrážedla.
Chceme postupně zlepšovat a zkvalitňovat prostředí školy, novou vizí je rekonstrukce půdních prostor pro vybudování
tělocvičny a prostor pro kreativní tvoření.

Co nabízíme dětem
Běžný školní program dětem zpestřujeme. Staráme se o fyzickou zdatnost, obratnost a odolnost našich dětí. Starší děti
jezdí do Pardubic do lázní na plavání, pak
do solné jeskyně v penzionu Birdie. Celá

Stále školku vylepšujeme
Ve spolupráci se zřizovatelem neustále zkvalitňujeme prostředí školy. V minulých letech bylo zrekonstruováno sociální zařízení a vyměněn zastaralý nábytek
v původní třídě Motýlků, byla kompletně
zrekonstruovaná kuchyň, dovybavili jsme
třídu Kytiček pro další děti z navýšené ka-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEHY
školka jezdí na zábavný tělocvik do zábavného parku Tongo v Hradci Králové. Je
opravdu neuvěřitelné, co děti za dvě hodiny zábavného pohybu zvládnou. Zajišťujeme i kulturní vyžití dětí. Pravidelně zveme
do školky divadélka s pohádkami pro děti,
za pohádkou celá školka jezdí do opravdického divadla pro děti, do divadla Drak
v Hradci Králové. Starší děti dále navštívily
Dům hudby v Pardubicích, kde shlédly hudebně-vzdělávací pořad. Starší děti si ještě
rozšířily obzor v novém planetáriu v Hradci
Králové.
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Snažíme se dětem připomínat i lidové
tradice. Vánoce, Velikonoce, nebo tradiční
karneval, na který zveme šaška Vaška, nebo
předjarní tradice na ukončení zimy, kdy
děti společně vynášejí Moranu a za zpěvu
písní ji hodí do opatovického kanálu. Na
jaře to je výroba čarodějnic, které shoří na
velkém obecním čarodějnickém ohni.
A když se blíží zápis do školy, navštíví
předškoláčci kamarády v základní škole
v Břehách a vyzkouší si, jaké to je sedět ve
školní lavici. Aby se těšili a byli připraveni
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Vize a filozofie školy
„Kouzelná školka
– kouzelný svět dětství“

na to, co je po prázdninách čeká. Samozřejmostí jsou celoškolkové výlety. Děti si
tak rozšiřují obzory a poznávají zajímavosti
v širším okolí Břehů.

Mateřská škola se stává součástí kouzelné etapy dětství a jako taková by měla
s tímto magickým dětským světem souznít.
Při výchovně vzdělávací činnosti využíváme kouzelného světa dětské fantazie, zvídavosti, spontánnosti a hravosti k přípravě
na vstup do další etapy života. A to tak, aby
se nevytratila neopakovatelná magičnost
tohoto období.
Mgr. Ivana Andresová

Velké oblibě se těší zábavná odpoledne
dětí s rodiči a kamarády. Ať už to je tradiční
vánoční tvoření a zpívání koled u rozsvíceného stromečku, nebo tradiční rozloučení
se školním rokem na zahradní slavnosti.
A nezapomínáme ani na klasické besídky,
kde mají děti možnost předvést, co nacvičily.
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