
Charakteristika školy
Hlavní činností Mateřské školy Semín 

je výchova a vzdělávání dětí předškolního 

věku v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyš-

ším odborném a jiném vzdělávání a posky-

tování stravy dětem a zaměstnancům ma-

teřské školy a žákům základní školy.

Mateřská škola Semín byla v této budo-

vě uprostřed obce otevřena již 1. 9. 1949, 

jako jednotřídní.  V letech 1975–1978 byla 

zásadně přestavěna, což umožnilo provoz 

dvou tříd, které byly využívány až do roku 

1990. Až doposud se jedná opět o mateř-

skou školu jednotřídní. Součástí mateřské 

školy je školní jídelna, která zajišťuje i obě-

dy pro Základní školu Semín – ta si od nás 

obědy odváží do své výdejny.

V prvním poschodí budovy je v součas-

nosti sídlo Obecního úřadu Semín. Dům je 

postaven uprostřed rozlehlé zahrady.

Mateřská škola má k dispozici přízemí 

této budovy, které je dále členěno na část 

určenou pro pobyt dětí a na školní kuchy-

ni. Děti využívají chodbu, šatnu, umývárnu 

s WC, hernu a k ní volně navazující jídelnu. 

V této části MŠ dále využíváme kancelář, 

sklad, WC pro personál a úklidovou ko-

moru. Všechny prostory určené pro pobyt 

dětí plně vyhovují kapacitě mateřské školy 

Semín i všem hygienickým požadavkům. 

V letech 2014–2015 prošla celá budova 

i prostory MŠ zásadní rekonstrukcí. Došlo 

k plynofi kaci, výměně oken i vstupních dve-

ří, zateplení celé budovy, kompletní rekon-

strukci školní kuchyně – nový sporák, vzdu-

chotechnika, nerezové vybavení, obklady. 

V roce 2016 byla zřízena kancelář a od téhož 

roku pracujeme na úpravě zahrady, kdy pro 

mateřskou školu byla nově vyčleněna její 

jižní část. Je zhotoveno nové oplocení, par-

koviště, chodníčky a zastřešený altán pro 

uschování dětských kol. Byla zrevitalizová-

na zeleň a dosazena nová, děti mají k dispo-

zici zahradní domek a nábytek, pískoviště, 

venkovní tabuli, průlezky, skluzavku.

V dalších letech pak došlo k přestavbě 

dětského sociálního zařízení tak, aby vyho-

vovalo i přítomnosti dětí ve věku od dvou 

do tří let, došlo k renovaci části podlah, 

byla instalována nová kuchyňská linka, vy-

měněny dveře v prostorách MŠ.

Nábytek v herně i jídelně je průběž-

ně obnovován, hračky a učební pomůcky 

pravidelně doplňujeme. Ve výzdobě MŠ 

převažují práce dětí, některé dlouhodobě, 

jiné jsou denně aktualizovány pro přehled 

rodičům. 

V blízkém horizontu je v plánu dovy-

bavení školní zahrady dopravním hřištěm. 

Následovat by pak měla částečná výměna 

nábytku herny a šatny dětí. Do dvou let 

předpokládáme přestavbu prvního poscho-

dí na plnohodnotné druhé oddělení MŠ.
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Podmínky vzdělávání
Mateřská škola má prostor odpovída-

jící kapacitě 26 dětí, který je členěn podle 

potřeb skupinových i individuálních čin-

ností do několika center, která jsou kvůli 

limitujícím prostorovým podmínkám růz-

ně střídány – výtvarné, literární, hudební, 

konstruktivní, dílenské, odpočívací, po-

čítačové, dramatické, domácnost a ob-

chod, volná plocha. Je vybaven dětským 

nábytkem, který vyhovuje antropometric-

kým požadavkům určené věkové skupiny. 

Zdravotně nezávadné hračky a pomůcky 

jsou v dostatečném množství dětem volně 

přístupné v regálech, skříňkách a kontejne-

rech a jsou průběžně obměňovány a obno-

vovány. Hračky jsou zpravidla pořizovány 

s didaktickým záměrem, aby děti motivo-

valy k tvořivosti, rozvíjely jejich fantazii, 

podporovaly myšlení, rozvíjely řeč, smys-

lové vnímání, předmatematické a předč-

tenářské  dovednosti. Využíváme již zmí-

něnou školní zahradu, nedaleký sportovní 

areál, blízké lesy a louky, kde se děti nejlépe 

seznamují s okolní přírodou, jejím vývojem 

a proměnami, získávají pocit sounáležitosti 

s blízkým okolím i děním v obci.

Provozujeme vlastní školní kuchyni, 

děti dostávají pečlivě připravenou plno-

hodnotnou vyváženou čerstvou a pestrou 

stravu, jejíž skladbu sestavujeme v souladu 

s doporučením krajské hygienické stani-

ce, denně doplňovanou čerstvým ovocem 

a zeleninou. Dodržujeme zdravou techno-

logii přípravy pokrmů a nápojů. Omezuje-

me spotřebu soli, cukru i živočišných tuků. 

Jídelníčky jsou k nahlédnutí na nástěnce 

a na webových stránkách tak, aby rodiny 

dětí mohly naši snahu o výchovu ke zdra-

vému stravování podpořit. Potraviny ode-

bíráme od prověřených dodavatelů.

Dodržujeme pitný režim. Děti mají kdy-

koliv během dne možnost nalít si různé ná-

poje a vždy i čerstvou vodu. Pokrmy děti do-

stávají v pravidelných časových intervalech. 

Péči o děti a provoz zajišťují dvě kva-

lifi kované učitelky, školnice s částečným 

úvazkem nekvalifi kované učitelky, asistent-

ka pedagoga – od letošního roku k chlapci 

se SVP, kuchařka a na částečný úvazek ve-

doucí ŠJ.
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Účast v projektech
Naše mateřská škola se v roce 2017 za-

pojila do projektu Evropské unie Šablony I. 

Mateřská škola Semín. Hlavním cílem toho-

to projektu byla personální podpora v péči 

o dvouleté děti a profesní růst pedagogů 

mateřské školy v oblasti čtenářské a mate-

matické pregramotnosti s cílem podpořit 

myšlenku inkluzivního vzdělávání v před-

školním zařízení. Poskytnuté fi nanční pro-

středky pokryly plat chůvy a byly využity 

na vybavení mateřské školy hračkami, po-

můckami a nábytkem pro tehdy docházejí-

cích 7 dvouletých dětí. V této zkoušce jsme 

sice dobře obstáli, nicméně si myslím, že by 

takto malé děti měly být v předškolním ko-

lektivu přítomny spíše výjimečně. Přínosné 

byly akreditované vzdělávací programy 

CCV Pardubice, které absolvovala paní uči-

telka v rozsahu 2 krát 16 hodin a poznat-

ky zde získané předala našemu kolektivu 

k dalšímu využití.

Život v MŠ
Veškeré dění v naší mateřské škole vy-

chází z Rámcového vzdělávacího progra-

mu pro předškolní vzdělávání a již podle 

názvu školního vzdělávacího programu 

„Krok za krokem celým rokem“, provází děti 

předškolním vzděláváním ve svých jednot-

livých krocích tak, aby naše společná cesta 

vytyčená mottem „Pojďme spolu poznávat 

svět a učit se v něm dobře žít“ vedla děti 

tak, že prožijí šťastné a spokojené dětství 

v přátelském kolektivu a podnětném pro-

středí, které je připraví na bezproblémový 

přechod do základní školy a další úspěšné 

vzdělávání. Konkrétně je zpracován tak, 

abychom podle něj v mateřské škole do-

plňovali a podporovali rodinnou výchovu, 

pomáhali dětem zajistit dostatek podnětů 

k jejich aktivnímu rozvoji učení obohacová-

ním jejich denního programu naší odbor-

nou péčí.

Vzdělávací program naší MŠ je rozpra-

cován do tří integrovaných bloků: I. Jsem 

člověk, II. Mám rád přírodu a III. Chci poznat 

svět. Jeho naplňováním rozvíjíme každé 

dítě, jeho učení a poznání. Děti si osvojují 

základní hodnoty, na nichž je naše společ-

nost založena a získávají osobní samostat-

nost a schopnost projevovat se jako samo-

statná osobnost působící na své okolí.
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Nedílnou součástí naší výchově vzdě-

lávací práce jsou činnosti v projektech: 

„Poznám, kdy říci ne!“ zaměřeném na rea-

lizaci aktivit v oblasti prevence rizikového 

chování.  Dalším celoročním projektem je 

program s názvem „Máme jeden domov, 

jednu Zemi…“, který je zaměřen na envi-

ronmentální  vzdělávání dětí ve stěžejních 

oblastech: „ Příroda v našem okolí „ – zde si 

například děti celoročně vytvářejí herbář, 

v němž jsou zakomponované přírodniny 

doplněny o poznatky o rostlinách a plněné 

úkoly,  „Péče o zvířata“ – pečujeme o křečka 

ve třídě, volně žijící ptáky v krmítkách na za-

hradě i ve volné přírodě, přikrmujeme zvěř 

v zimě v krmelci, navštěvujeme chovatele 

domácích zvířat v obci,  za zvířaty vyjíždí-

me do obory i do ZOO a v poslední oblasti 

„Náš domov“ poznáváme významná místa 

v Semíně, setkáváme se  s dětmi a učiteli ZŠ 

Semín a spolupracujeme na akcích obce.

Stálými aktivitami v naší mateřské škole 

jsou v nekoronovirové době kroužky ang-

lického jazyka a keramický, do MŠ dojíždí 

pravidelně jedenkrát za dva týdny logo-

pedka, která pracuje s dětmi individuálně

v přítomnosti jednoho z rodičů. Děti již ně-

kolik let každoročně absolvují jarní sérii lek-

cí Sportovní školičky, na niž docházíme do 

tělocvičny ZŠ a děti se s lektory – studenty 

VŠ v oboru sportovní pedagogiky sezna-

mují s různými druhy sportů.  Dále pořádá-

me adventní besídku pro rodiče i veřejnost, 

vánoční tvoření s rodiči, vánoční i veliko-

noční koledování v obci, vynášení smrtky. 

Vyjíždíme do divadel, na koncerty, na hrady 

a zámky a další, pro děti atraktivní místa. 

Náš cíl
Cílem naší práce je, aby děti prožívaly 

dětství v podnětném a přátelském prostře-

dí, kde se v součinnosti s jejich rodinami 

budou všestranně rozvíjet, poznají život ve 

svém okolí a získají vztah ke své obci. Tím, 

že budeme maximálně podporovat jejich 

individuální rozvojové možnosti, utvoříme 

dobré předpoklady pro pokračování ve 

vzdělávání a usnadníme jejich další životní 

i vzdělávací cestu.

 Hana Tomášková
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