Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky

Informace pro rodiče k zápisu do Mateřské školy Jeřabinka
pro školní rok 2019/2020
Ředitelka školy:
Učitelky:
Tel:

Leona Gergelová
Hana Dlubalová, Monika Bachurová, Julie Haugwitzová
+ 420 607 102 535
+420 725 530 861 Mgr. Zuzana Štěpánová (zřizovatel)
+420 604 322 948 Leona Gergelová (ředitelka MŠ)
E-mail:
info@skolajerabinka.cz; ms@skolajerabinka.cz
Webové stránky:
www.skolajerabinka.cz
Školka přednostně přijímá děti na celotýdenní docházku a děti, které již dovršily 3.rok věku, mladší děti pouze v
případě volného místa a po individuální dohodě.
Provozní doba:

7.00 – 16.00 hodin
Ranní docházka do 8.30 hodin.
Vyzvedávání dětí možné po obědě od 12:15 do 12:45 hodin, odpoledne od 14:45 hodin.

Školné
MŠ Jeřabinka je nezisková soukromá MŠ čerpající příspěvek ze státního rozpočtu. Zřizovatelem školy je
stejnojmenná nezisková školská právnická osoba registrovaná MŠMT, jejímiž zakladateli jsou Krušnohorská
waldorfská iniciativa, z. s. a manželé Štěpánovi. Škola je zapsána ve školském rejstříku Ústeckým krajem a podléhá
České školní inspekci.
Výše školného:

Provoz školy:

Sleva na školném:

3.000,- Kč měsíčně za celodenní docházku 5 dní v týdnu
Školné se platí po celý kalendářní rok
1.000,- Kč pololetně splatné vždy k 15. 9. a k 15.2. jako příspěvek na úhradu školních
pomůcek – např. akvarelové barvy, voskové bločky, keramická hlína.
Škola bude fungovat celoročně, s náhradním provozem v některé z místních školek po
dobu 4 týdny v období letních prázdnin. Škola bude zavřena jeden týden v období
vánočních svátků, ve dnech státních svátků a dle dohody s rodiči může být zavřena také
během ostaních školních prázdnin.
30 % za každého dalšího zapsaného sourozence. Dále sleva na školném 10 % za každý
den při menší než celotýdenní docházce, např. při docházce tři dny v týdnu činí výše 80
% základního školného, tj. 2.400,- Kč. Je nutné pevně dohodnout docházkové dny v
týdnu. Změna je možná jen dohodou.

Prosíme rodiče, kteří to uznají za vhodné a možné, o tvorbu tzv. sociálního fondu pro sociálně slabší rodiny, dobrovolným placením
školného nad rámec základní částky. Tento fond může být použit na financování společných akcí a výletů – např. muzikoterapie,
canisterapie, dřevořezbář, divadlo, vlastivědné a přírodovědné výlety.
Prosíme také rodiče, kteří mají tu možnost, o zprostředkování darů např. jejich zaměstnavatelem, z okruhu známých a přátel, na
vybavení a činnost školky.

Stravování
Výše stravného:

55,- Kč denně; z toho cca 30,- Kč oběd,
15,- Kč dopolední svačina s ovocem a 10,- Kč odpolední svačina
Placení zálohově do 20. dne předchozího měsíce, vyúčtování záloh ročně.
Odběr obědů ze školní jídelny ZŠ Litvínov – Hamr, odhlašování obědů do 7.00 hodin téhož dne.
Svačinky budou připravovány v souladu se zásadami zdravé výživy, při současném plnění norem potravinového koše
pro děti předškolního věku ve školce. Jídelníček bude zveřejňován týden předem. Prosíme rodiče o informaci o
případných alergiích, ale i zvýšené citlivosti na určitě druhy potravin u svých dětí.
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Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky

Zájmová činnost
Hudební kroužky - klavírní kvarteto nebo duo, a bicí rytmika – bubínky djembe.
Tělovýchovný kroužek každý týden v rámci denního programu školky, výuka angličtiny pro starší děti, kroužek Mladí
přírodovědci pro starší děti a předškoláky. Hudební aktivity, muzikoterapie, ekologická výchova, řemeslná práce se
dřevem i výtvarné činnosti jsou integrální součástí týdne. Příprava předškoláků od ledna odpoledne v čase
poledního odpočinku menších dětí.
Slavnosti:

Ve školce bude probíhat řada aktivit společně pro celé rodiny – slavnosti - Svatováclavská a
Michaelská, Svatomartinská, Advent, Masopust, Velikonoce a příchod jara, Letnice a Svatojánská
slavnost - každá se svým duchovním základem a tradičními řemesly.
Oslava narozenin dětí, každé má tak možnost zažít pocit vlastní důležitosti.

Vedle společných slavností bude dána možnost účasti na přednáškách našich i zahraničních pedagogů a lektorů,
např. s paní PhDr. Anežkou Janátovou, Uli Seilerem Hugovou, Jaroslavou Šmardovou - Zmarlíkovou, tak na
uměleckých workshopech – akavrelová malba, pastelová dílna s Markétou Kotkovou muzikoterapie, práce se dřevem,
plstění z ovčí vlny nebo šití panenek s Vlaďkou Renfusovou.

Školní vzdělávací program- Svět je dobrý
Chod školky je organizován tak, aby dítě bylo neseno rytmem a řádem v průběhu celého dne, týdne i roku. Děti jsou
vedeny k sebeobsluze, samostatnosti, respektování potřeb druhých, pochopení fungování věcí a práci s přírodním
a přirozeným materiálem. Ve waldorfské pedagogice je kladen důraz na respektování vývojových potřeb dítěte
vzhledem k jeho věku a vývoji v tzv. sedmiletích, a na rozvoj celistvé osobnosti – nejen rozumu, ale i citu a vůle.
Každý den v týdnu se nese v rytmu charakteristické činnosti.
Pondělí

– akvarelové malování – děti prožívají svět barev, nezbrazují však konkrétní předměty, pozorují,
jak se jedna barva setkává s druhou, ohraničuje ji,nebo se s ní spojuje, jak vznikají nvé barvy,
formy. Takovéto malování nevede k soutěživosti nebo obkreslování, ale je psychologickým lékem,
který vyrovnává napětí a únavu z jednostrannosti.
Úterý
- pečení chleba a pečiva z kynutého těsta. Dětem je nabízena možnost zažít celý proces výroby
chleba, na ručním mlývku si namelou před pečením mouku. Vypracování těsta má na starosti
učitelka, děti tvoří za doprovodu písní či říkadel malé bochánky. Svými smysly zažijí působení
elementů jako jsou slunce, voda, země, vzduch.
Středa
– tělovýchovné aktivity ve velké školní tělocvičně pod vedením metodika sportu a tělesné ýchovy
Tomáše Gergela
- kreslení - děti používají voskové pastely v blocích s přídavkem včelího vosku (voní) s širokou
měkkou stopou na velkém formátu papíru. Dětské práce nehodnotíme a zpravidla
nevystavujeme. Jde o kreslení pro potěšení.
Čtvrtek –
- výtvarné činnosti - tvořivá práce s přírodními materiály, papírem, vlnou; modelování z včelího
vosku – rozvíjí trpělivost, představivost, zručnost
- jednou za 14 dní dřevořezbářská dílna ve školce – pod vedením Radka Šonky
Pátek
– muzikoterapie, hraní na hudební nástroje s pohybem, písněmi a tancem; prvky eurytmie
(eurytmie je spojením pohybu se slovem nebo hudbou. Tato činnost působí léčivě na celý
organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření
řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti)
- v teplých měsících delší výlety – poznávání okolí, výlety do přírody, do hor; poznávání přírodního
prostředí, ve kterém žijeme.
Zpěv není pojednán jako samostatná činnost, zpíváme při každé příležitosti.
Významné místo v průběhu každého dne zaujímá pohádka, zpočátku se dětem vypravuje, později hraje s loutkami.
Pohádku hrajeme přibližně dva týdny, což umožňuje dětem hluboké procítění děje ve všech detailech a následné
přenesení do jejich her. Stejně důležitá jako obsah je přitom celá atmosféra, ve které se vypráví i naslouchá.
Nejvhodnější jsou pohádky nedotčené civilizačními hledisky účelnosti a užitečnosti. Každé dítě jejich
prostřednictvím prožije obrazy harmonie, střety s nebezpečím a porušení této harmonie, i šťastné konce. Pomocí
těchto základních praobrazů jednání získává vzory a později pochopení pro jednání své i ostatních.
V Litvínově 24. 2. 2019

Sklářská 81 (provozovna MŠ a ZŠ)
Mládežnická 220 (provozovna MŠ)
435 42 Litvínov – Hamr

IČ 03 758 702
č.ú. 2801549967/2010

tel. +420 725 530 861
info@skolajerabinka.cz
www.skolajerabinka.cz

