
Historie
V 50. letech 20. století vznikl v obci 

Kladruby nad Labem zemědělský útulek 

pro malé děti zaměstnaných matek, kte-

rý byl umístěn do budovy č. p. 2 – bývalé 

římsko-katolické fary, která je jednou z nej-

starších budov v obci. Ředitelkou útulku se 

stala paní Eva Posejpalová.  Do útulku bylo 

přijato 21 dětí. Některé z těchto dětí zde 

mohly pobývat jen dopoledne, protože 

velikost místností nedovolovala rozmístit 

potřebný počet lehátek k poobědnímu 

odpočinku. Prostory byly tmavé a studené. 

Vytápět se dala pouze jídelna a herna. 

V 70. letech z tohoto útulku vznikla ma-

teřská škola. I přes různé problémy se daři-

lo pracovnicím v zařízení udržovat provoz 

na velmi dobré úrovni. 

Již v roce 1973 obec vykoupila pozemek 

s rozlehlou zahradou a původním domem 

č.p. 11, který patřil rodině Hellingerových. 

Tento dům byl přestavěn v moderní mateř-

skou školu, jejíž výstavba byla dokončena 

v prosinci roku 1975 a provoz byl zahájen 

16.února 1976. Tato budova slouží mateř-

ské škole dodnes. 

Charakteristika školy 
Mateřská škola je přízemní rozlehlá bu-

dova, která se nachází v centru obce. Ob-

klopuje ji velká zahrada, kde jsou vysázeny 

rozmanité keře a stromy, které jsou úče-

lově rozmístěné a mají charakter parkové 

úpravy. 

Zahrada je vybavena různými herními 

prvky, které jsou navrženy a umístěny tak, 

aby poskytovaly prostor pro různé druhy 

pohybových i dětských her. 

Naše MŠ je jednotřídní s celodenním 

provozem. Provozovatelem je obec Kladru-

by nad Labem. Její kapacita je 25 dětí. 

Umožňuje i umístění některých dětí z okol-

ních obcí. Vnitřní a prostorové uspořádání 

poskytuje dětem dostatečný prostor pro 

pohyb a realizaci nejrůznějších klidových 

i rušnějších aktivit. Součástí budovy je také 

kuchyň, kabinet pomůcek, ředitelna, šatny 

a sociální zařízení pro děti i personál školy. 

Společnými silami se snažíme prostředí 

mateřské školy i zahrady neustále vylepšo-

vat. Obec obklopují četné louky, pastviny, 

lesy a rybníky. Děti se seznamují s krásami 

přírody, se změnami, které nabízejí jed-
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notlivá roční období. Sama příroda pak 

bývá zdrojem zážitků a inspirací jak pro 

děti, tak i pro učitelky. Tyto podmínky se 

staly základem pro tvorbu ŠVP, podle kte-

rého v naší MŠ v současné době probíhá 

předškolní vzdělávání. Filozofi í naší MŠ je 

rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé 

děti cestou přirozené výchovy. Výchovně 

vzdělávací práci přijímat komplexně na zá-

kladě celé osobnosti dítěte. Vytvářet pod-

mínky pro duševní, tělesnou a sociální po-

hodu dětí a podporovat zdravý životní styl. 

Uspokojovat a plně respektovat potřeby 

dítěte a individuální rozvoj jeho osobnosti. 

Snaha všech zaměstnanců školy smě-

řuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně 

šťastné a spokojené.

Nový název MŠ 
Od 1. dubna 2016 nese naše MŠ nový 

název Mateřská škola Hříbátka , který zcela 
zapadá do místa, kde se mateřská škola na-
chází. K této příležitosti byl vytvořen nový 
školní znak, který obsahuje nový název MŠ 
a ztvárnění starokladrubských hříbátek. 
Autorkou kresby se stala zkušená malířka 
a chovatelka koní paní Jitka Bednářová-
-Smíšková z Domašova u Brna. Tématický 
obraz ve vstupní hale MŠ vytvořila k této 
příležitosti paní Jana Ryvolová. Svojí troš-
kou do mlýna přispěla i paní Bára Kalendo-
vá, které se nápad se změnou jména naší 
MŠ velmi líbil, a složila pro nás písničku 
s názvem My jsme malá hříbátka. Tím při-
spěla k symbolice našeho nového záměru. 
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Slavnostní odhalení nového školního zna-

ku se konalo 21. března 2016. Součástí této 

akce byl krátký doprovodný kulturní pro-

gram a Den otevřených dveří v MŠ. 

Opravy a rekonstrukce 
V posledních letech prošla mateřská 

škola velkými změnami. Byl zrekonstruo-

ván střešní plášť a zateplena střecha. Škol-

ní zahrada byla doplněna novými hracími 

prvky. V celé budově byla nainstalována 

nová okna a dveře. Celý proces oprav byl 

dovršen opravou fasády a zateplením celé 

budovy. Jako doplnění zázemí pro výchov-

ně vzdělávací práci v MŠ byla na její jiho-

západní straně vybudována pergola a nový 

chodník, který kopíruje MŠ. V interiérech 

MŠ došlo k zásadní opravě kanalizačních, 

vodovodních a elektrických rozvodů. Sou-

časně proběhla modernizace hygienického 

zařízení pro děti a rekonstrukce kuchyně. 

Účast v projektech  
V rámci operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání v oblastech zaměře-

ných na individualizaci vzdělávání a rozvoj 

kreativity, vystupuje MŠ Hříbátka Kladruby 

nad Labem v roli centra kolegiální podpory 

a vzájemného učení škol a pedagogů. Rea-

lizujeme odborná tématická setkávání pe-

dagogických pracovníků dle jejich zájmu 

a výběru. Tento projekt nám také umožnil 

prohloubit spolupráci s rodiči. Pořádáme 

odborné přednášky, tematická tvoření 

a společné výlety. Mateřská škola se také 

zapojila do projektu Evropské unie Šablo-

ny I., které využívala od roku 2017 a Šab-

lony II., v kterých je zapojena od letošní-

ho roku. Poskytnuté fi nanční prostředky 

z těchto projektů byly využity na plat 

školního asistenta, který je pro naši peda-

gogickou práci velkou oporou a přispívá 

ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce 

s dětmi.  

Život v MŠ   
Vzdělávací program Mateřské školy Hří-

bátka s názvem Kamínky poznání umož-

ňuje dětem všestranný rozvoj, orientaci 
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v okolním světě, úzké sepětí s přírodou, 

osvojování hodnot a kompetencí potřeb-

ných pro další vzdělávání a život. Je určen 

pro heterogenní složení dětí tj. zpravidla 

pro děti od 2 do 6 let a pro děti s odkladem 

školní docházky. Nabízí otevřený prostor 

k pohybu, spontánním hrám, pozorování, 

objevování, získávání citových postojů ke 

svému okolí, lidovým zvykům a tradicím. 

Máme vytvořena pravidla, která se snaží-

me respektovat a dodržovat. Režim dne 

je plně podřízen potřebám dětí. Dětem 

je poskytována plnohodnotná a vyváže-

ná strava, jsou každodenně dlouho venku 

a mají dostatek volného pohybu. Chodíme 

na dlouhé procházky do lesa, k rybníku, na 

pastviny, louky a do blízkého okolí. Přírodu 

také využíváme pro výchovně vzdělávací 

práci. 

Do naší MŠ také přijímáme děti se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami. Pro jejich 

vzdělávání a rozvoj se snažíme vytvářet co 

nejlepší podmínky. Tvorba individuálních 

vzdělávacích plánů vychází z cílů a záměrů 

předškolního vzdělávání, jež jsou přizpů-

sobovány tak, aby maximálně vyhovovaly 

potřebám a možnostem integrovaných 

dětí. V této oblasti úzce spolupracujeme 

s rodiči těchto dětí a s příslušnými školský-

mi poradenskými zařízeními. Velkou opo-

rou ve vzdělávání těchto dětí jsou dvě stálé 

asistentky, které v naší MŠ působí. 

V současné době je u nás vzděláván 

chlapec se závažným zrakovým postiže-

ním. V úzké spolupráci s rodiči a za pomoci 

speciálních pomůcek a vhodně stanove-

ných metod práce se nám výchovně vzdě-

lávací práce s tímto chlapcem velmi daří.

Akce MŠ 
Naše mateřská škola má také velmi 

bohatý kulturní program. Jezdíme do di-

vadla, na koncerty, výlety s různým zamě-

řením, pořádáme pikniky v přírodě a další 

zajímavé akce. Pro rodiče připravujeme 

besídky, tematická tvoření, přednášky, ces-

ty za pokladem, posezení u táboráku. Úzce 

spolupracujeme také s Obecním úřadem 

v Kladrubech nad Labem, kde se účastní-

me nejrůznějších akcí s krátkým kulturním 

programem a zástupce obce a veřejnost 

zveme na akce pořádané naší mateřskou 

školou. 

Každoročně jezdíme na ozdravný po-

byt ve škole v přírodě do rekreačního stře-

diska Štíří Důl – Hluboká u Krucemburku. 

Pravidelně se účastníme předplavecké 

výuky v plaveckém areálu Chrudim, kde 

si děti osvojují správné návyky potřebné 

k plavání a základy plavání. Probíhá u nás 

také „Angličtina hrou“, kde se pod vedením 

zkušené lektorky děti seznamují s anglic-

kým jazykem a formou her, písní a říkadel 

získávají základy anglického jazyka. V naší 

MŠ mohou rodiče dětí s poruchami řeči 

a výslovnosti využít logopedické péče pod 

vedením odborného logopeda. 

Cílem výchovně-vzdělávací práce MŠ je, 

aby děti, které ji opouštějí, byly vzhledem 

ke svému věku samostatné, sebevědomé, 

sebejisté s vlastním rozumem, schopné se 

kolem sebe dívat a uvažovat, tvořivě pře-

mýšlet a jednat. Ochotné přijímat, ale také 

dávat, schopny se dále rozvíjet, učit a čelit 

všemu, co jim život přináší. Pro dosažení 

tohoto cíle je důležitá úloha pedagoga 

v těsné spolupráci s rodinou. 
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