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NAŠE MŠ 
 
Mateřská škola v Kozojedech se otevřela poprvé v září 1960. 
Zpočátku působila v jedné třídě v přízemí budovy bývalé fary, v 
roce 1971 byla otevřena druhá třída v přístavbě ke stávající budově. 
Zde působila až do roku 1984. Tohoto roku byla v akci "Z" 
dostavěna zcela nová patrová budova MŠ, kterou najdete na okraji 
naší obce za bývalou farou. Jedná se o typickou montovanou stavbu 
mateřské školy z 80. let, která byla dostavěna a slavnostně otevřena 
28. 9. 1984. Od té doby prošla řadou změn, úprav a rekonstrukcí.  
V letech 2013 až 2015 se z ní odstranily boletické panely, dosadila se 
plastová okna, zateplila se a dostala novou fasádu. V roce 2017 
prošla rekonstrukcí i střecha, umývárny a toalety pro děti. Díky 
finanční podpoře obecního úřadu se prostředí MŠ vylepšuje i 
nadále. V roce 2018 bylo obměněno osvětlení v celé MŠ. V obou 
šatnách se měnila lina a natřely se šatní skřínky a botníky. Velkou 
radost máme z nových herních prvků (lanové rampy a řetězové 
houpačky) při vstupu do areálu MŠ. V říjnu 2018 jsme se za pomoci 
rodičů pustili do obnovy školní zahrady, ve které chceme i nadále 
pokračovat.  
 
Mateřská škola je od roku 2003 součástí základní školy a tvoří 
jeden právní subjekt. Spojením došlo k užší spolupráci mezi ZŠ a 
MŠ. Během celého školního roku probíhají různé společné akce 
(mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromečku, divadelní 
představení, sportovní akce).  
 
Naši MŠ navštěvují děti i ze spádových obcí - Břízsko, Robčice, 
Borek a Lednice - a blízkého okolí - Kaceřov, Čivice, Liblín, Bujesily, 
Kopidlo, Hodyně, Buček, Bohy, Rakolusky, Brodeslavy, Všehrdy, 
Kočín, Kralovice, Bertín a Olešná. 
 
 
 
 



ZAMĚŘENÍ MŠ 
 
Prostředí, kde se MŠ nachází, nám nabízí překrásnou krajinu plnou 
lesů, skal, polí, zahrad, polních cest, potoků, tůněk, rybníků a 
především čarokrásnou řeku Berounku. Těchto přírodních pokladů, 
které nalezneme za vrátky naší MŠ, využíváme v náš prospěch. 
  
Od září 2019 pracujeme podle nového ŠVP PV „Co na nás čeká za 

vrátky…“ zaměřeného na environmentální a polytechnickou 
výchovu. 
 
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

- vytvářet vztah k přírodě 
- podpořit zájem o krásu a rozmanitost přírody 
- vytvářet vztah k místu ke svému nejbližšímu okolí 
- porozumět na odpovídající úrovni přírodě a získat dovednosti 

k jejímu zkoumání 
- získat základní povědomí o ochraně životního prostředí, ve 

kterém žijeme a jsme jeho součástí                        
- snažit se jednat ve prospěch životního prostředí  

 
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA 

- uvědomovat si klíčové procesy v technice (co je jejich 
základem, jak fungují) 

- dokázat obsluhovat technické přístroje a zařízení 
- mít racionálně odůvodněný vztah k technice 

- uvědomovat si vztahy techniky a přírody a respektovat jejich 
možnosti  

- být si vědom i vztahů plynoucích z využití techniky ve 
společnosti 

- mít nejen technické a technologické poznatky, ale i manuální 
zručnost 

 
 
 



Kapacita MŠ je 60 dětí.  
V současné době je v MŠ zapsáno 48 dětí ve dvou třídách. 
 
1. TŘÍDA - KUŘÁTKA 

Do třídy Kuřátek jsou zařazeny děti 
nejmladší zpravidla od 2 do 5 let. Nově 
příchozím dětem vytváříme možnosti se 
postupně adaptovat na nové prostředí. 
V rámci plynulého přechodu z rodiny úzce 
spolupracujeme s rodiči. Snažíme se u dětí 
navodit pocit bezpečí. Vytváříme klidné, 
podnětné a pohodové prostředí. Rozvíjíme 
mluvní projev a správnou výslovnost, 
komunikativní dovednosti i schopnost 
vyjádřit svoje pocity a dojmy. Vedeme děti 
ke zvládnutí sebeobsluhy a základních 
hygienických návyků. 

třídní učitelky 
Bc. Monika Střechová, DiS. 

Tereza Bilerová 

 
2. TŘÍDA – LIŠTIČKY 

 Do třídy Lištiček jsou zařazeny převážně 
děti předškolního věku 5 - 6 let, děti 
s odkladem školní docházky, doplněny 
dětmi mladšími 5ti let (vyspělejší děti, 
které zvládnou tempo předškolní třídy – 
ovšem s maximální individuální péčí). 
Dětem nabízíme dostatek rozmanitých 
činností vedoucí k úspěšnému vstupu do 
základní školy. 

třídní učitelky 
Mgr. Slavěna Razýmová 

Iveta Borkovičová 



PROVOZ V MŠ  
 
je od 6,30 hod do 16,30 hod. 
 
6.30 - 9.45  příchody dětí, ranní hry, pohybové činnosti 

řízené činnosti, logopedická prevence 

 dechová cvičení 

 cvičení orofaciální oblasti 

 gymnastika mluvidel 

 artikulační cvičení 

 sluchová cvičení 
 
8.45 - 9.00  hygiena, dopolední svačina 
9.45 - 11.45  pobyt venku 
11.45 - 12.30  oběd, hygiena 
12.30 - 14.30  poslech pohádky, spánek, odpočinek (příp.tiché hry) 
14.30 - 15.00  vstávání, hygiena, odpolední svačina 
15.00 - 16.30  odpolední činnosti, hry, příchod rodičů, rozcházení 
 
Vítáme, když jsou děti přiváděny do MŠ jejich rodiči či zákonnými 
zástupci do 8:00h. 
 
 
DOBA VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 
 
- po obědě (12.00h – 12.20h) 
- odpoledne (15.00h - 16.30h) 
 
Časový rozvrh dne je orientační, dle aktuální situace a potřeby dětí 
se může časově lišit. 
 
MŠ je vždy v době podzimních, pololetních, jarních i velikonočních 
prázdnin otevřena. O hlavní prázdniny máme zpravidla otevřeno 
první dva týdny v červenci a poslední dva týdny v srpnu.  
 



CO S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY? 
 
OBLEČENÍ DO TŘÍDY 
 nízké bačkory s pevnou patou a světlou podrážkou 
 praktické oblečení, které umožní dítěti samostatné převlékání 

(tričko, tepláčky, legíny, v zimě punčocháče) 
 
NÁHRADNÍ OBLEČENÍ 
I starším dětem se může stát, že se polijí nebo pomočí. Náhradní 
oblečení ponechte v šatně v látkovém sáčku nebo tašce. Oblečení 
průběžně doplňujte a obměňujte dle počasí. 
 spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky, v zimě punčocháče 
 
OBLEČENÍ PRO POBYT VENKU 
 jiné tepláky (klidně starší, počítejte s možností umazání či 

poškození) 
 čepice – v létě kšiltovka, klobouček / v zimě teplejší čepice 
 
NA SPANÍ 
 
 pyžamo 

 
DO UMÝVÁRNY 
 
 kartáček na zuby 

 
 hygienické potřeby  

- 1zubní pasta 
- 1balení papírových kapesníků 
- 1balení vlhčených ubrousků 
- 1balení stolních ubrousků  

 
(hygienické potřeby v tomto počtu vybíráme 2x ročně) 

 
 



ŠKOLNÉ 
 
ZPŮSOB PLACENÍ ŠKOLNÉHO 
č. účtu - 181831232/0300  
variabilní symbol je přidělen na začátku docházky do MŠ 
základní částka za předškolní vzdělávání se stanovuje na 250,-Kč 
za 1 kalendářní měsíc 
snížení úplaty na 100,-Kč, pokud dítě v daném měsíci nedocházelo 
do MŠ nebo v případě přerušení provozu MŠ na více než 5 dní 
(vypočítá se poměrná část úplaty) 
 
složenkou - do 15. v měsíci 
trvalým příkazem - do 15. v měsíci 
příkazem k inkasu - do 15. v měsíci 
 
nezaplacení školného v daném termínu 
- může být ukončena docházka do MŠ 
 
osvobození od úplaty 
- mohou být děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek a tuto 
skutečnost doloží v MŠ 
- bezúplatně se poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské 
školy (podle zákona č. 178/2016 Sb.) všem dětem bez ohledu, zda 
má dítě odklad povinné školní docházky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRAVNÉ 
 
CENY STRAVNÉHO 
strávník do 6 let  
přesnídávka 6,-- Kč 
oběd 20,-- Kč 
svačina 6,-- Kč 
strávník od 7 do 10 let (strávník, kterému bude v červenci 2021 
sedm let, je zařazen do kategorie 7-10let už od září 2020 i pokud 
navštěvuje MŠ)  
přesnídávka 7,-- Kč 
oběd 24,-- Kč 
svačina 6,-- Kč  
 
ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO 
č. účtu - 181831232/0300 
variabilní symbol bude přidělen na začátku docházky do MŠ 
složenkou - do konce měsíce na měsíc následující 
trvalým příkazem - do 20. v měsíci na měsíc následující 
příkazem k inkasu - do 20. v měsíci na měsíc následující 
 
při nezaplacení stravného v daném termínu:  
přes inkaso- stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou  
složenkou - do doby zaplacení nebude mít strávník stravu  
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO 
- nejpozději do 11.30h den předem, maximálně ráno do 7h 
osobně - v kanceláři školní jídelny  
telefonicky - 371 121 538  
SMS - 605 056 664 
e-mailem – jidelna.kozojedy@seznam.cz 

- strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na 
dobu neurčitou. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze 
školy, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník 
povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny  

mailto:jidelna.kozojedy@seznam.cz

