
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin Mateřské 

školy Pionýrů 
 

Náš ŠVP: “Za všemi tvářemi Země“ 

Motto ŠVP:  

“Podej ruce planetě, bude dobře na světě“ 

– 

“Spojme ruce se Zemí, láskou se nám odmění“ 
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Důležité informace 

Adresa  

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344  

Pionýrů 1344  

356 01 Sokolov 

Provoz MŠ 

Po - Pá od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

Webové stránky 

www.nejskolka.cz 

Kontakty 

telefon: 359 808 403 

e-mail: 1ms.so@seznam.cz 

Datová schránka: ws8r5yh 

ředitelka MŠ:  Bc. Romana Veselková 

 tel: 702 226 518 

zástupkyně ředitelky MŠ: Bc. Romana Tomanová 

vedoucí školní jídelny: Věra Kochová  

 tel: 602 636 894 

 e-mail: 1ms.jidelna.so@seznam.cz 
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Profilace Mateřské školy 

Jsme mateřská škola rodinného typu, otevřená, vstřícná, komunikující, zaměřená na zdravý životní styl a 

úzce propojena s místem, ve kterém děti vyrůstají. 

Vnímáme děti jako jedinečné osobnosti, uplatňujeme prvky osobnostně orientovaného přístupu. Nabízíme 

nadstandardní pohybové aktivity, které realizujeme sami či s našimi partnery. Vzdělávání dětí odpovídá jeho 

individuálním možnostem a schopnostem. Jeho obsah vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém 

vyrůstají. Podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě a jeho rozvoj příznivé, vhodné a přirozené. 

Učíme děti na základě prožitku a zkušenosti - prožitkové, situační a kooperativní učení, citlivě a emotivně. 

Snažíme se stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Nově přijímaným dětem umožňujeme 

individuální adaptaci. Zvláštní péči věnujeme dvouletým dětem a dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

Jsme si vědomi toho, že naplněné a osvojené klíčové kompetence dětí jsou důležité nejen pro úspěšný vstup 

do základní školy ale i pro celoživotní vzdělávání. Kompetence potřebné pro život. Usilujeme o to, aby naše 

mateřská škola byla pro děti šťastnou součástí dětství a pro rodiče citlivým a odborným zázemím.  
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Charakteristika vzdělávacího programu 

''Za všemi tvářemi Země'' 

Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: ''Za všemi 

tvářemi Země'' 

motto: "Podej ruce planetě, bude dobře na světě" - "Spojme ruce se Zemí, láskou se nám odmění" 

Zdraví je chápáno nejen jako stav bez nemoci, ale také jako pocit životní pohody. Soulad a harmonie se 

sebou samým, s naším okolním světem, se Zemí. Ve spojení se zdravým životním stylem, kladným vztahem 

k pohybu, zdravými vztahy s ostatními lidmi. Země, na které žijeme, nám mnohé dává a my ji můžeme 

oplatit stejnou měrou. 
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Mateřská škola má pět tříd 

1. třída - Skřítkové 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Je heterogenní, určena dětem ve věku od   

2 - 4 let. 

Třídní email: 1ms.skritkove@email.cz 

telefon třídy: 702 226 535 

2. třída - Medvíďata 

Třída Medvíďat se nachází v přízemí budovy. Je heterogenní, určena dětem ve věku   

2,5 - 7 let. 

Třídní email: 1ms. medvidata@email.cz 

telefon třídy: 702 226 379 

3. třída - Šikulové  

Třída Šikulů se nachází v prvním patře budovy. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 

3 - 7 let.  

Třídní email: 1ms.sikulkove@email.cz 

telefon třídy: 702 226 576 

4. třída - Dráčata 

Třída Dráčat se nachází v prvním patře budovy. Je heterogenní, určena dětem ve věku 

od 3 - 7 let. 

Třídní email: 1ms.dracata@email.cz 

telefon třídy: 702 226 617 

5. třída - Pohádkáři 

Třída Pohádkářů se nachází v prvním patře budovy. Je heterogenní, určena dětem ve 

věku od 3 - 7 let. 

Třídní email: 1ms.pohadkari@email.cz 

telefon třídy: 702 226 546  
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Pravidelné aktivity 

 Spolupráce s FK Baník Sokolov (pravidelné pohybové aktivity s dětmi a trenéry na venkovním hřišti a 

ve sportovní hale) 

 Divadelní představení v MDK 

 Divadlo Letadlo v MŠ 

 BENE – (vědomostní hry a soutěže pro předškoláky v oblasti dopravní, zdravotní a požární prevence)  

 DDM (keramická dílna, kroužek dopravní prevence pro předškoláky a další) 

 Městská knihovna (besedy, pravidelné návštěvy dětí) 

 Se sokolem do života (projekt zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti) 

 Dny radosti v MŠ (společné návštěvy dětí ve třídách s tematickými hrami, soutěžemi, tvořením ) 

 Projektové dny (Týden zdraví,  Moje město) 

 Narozeninové oslavy dětí ve třídách 

 Společná tvořivá tematická odpoledne s rodiči 

Ostatní aktivity v průběhu školního roku (nemusí být každý rok) 

 Zamykání školní zahrady - hry a soutěže s dětmi a rodinnými příslušníky 

 Mini cup – fotbalový turnaj ve spolupráci s FK Baník Sokolov 

 Netradiční olympiáda - sportovní dopoledne ve spolupráci s MŠ Barevný klíček 

 Medový den v MDK - seznámení s vývojem a životem včel 

 Mikulášská besídka - světýlkový podvečer s lampióny 

 Výstava vánočních stromků v kapucínském klášteře - společné tvoření ozdob ve spolupráci s rodiči 

 Vystoupení dětí na náměstí - Rozsvěcení vánočního stromečku - hudebně recitační pásmo 

 Vánoční posezení u stromečku ve školce 

 Maškarní karneval 

 Rozloučení se zimou - vhazování Morény do řeky 

 Odemykání školní zahrady - hry a soutěže s dětmi a rodinnými příslušníky 

 Den Země 

 Oslava dětí v MŠ 

 Pasování předškoláků 

 Rozloučení se školním rokem, hudebně zábavné programy – Cesta do Pravěku, Kosmický den 

 Návštěva kozlíka Bertíka v MŠ 

 Ukázka výcviku psů z útulku Vránov 

 Návštěva Hornického muzea v Krásně 

 Zpívání jen tak pro radost (pořádá MŠ Barevný klíček) 
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 Screeningový test zraku 

 Tématické workshopy 

 Tvořivé dílničky s rodiči 

 Řemeslník ve školce 

 Spolupráce se Střední živnostenskou školou- návštěvní dny v MŠ, ukázka profesí 

 Továrna Playmobil Cheb 

 Školní statek Cheb 

 Ekofarma Kozodoj 

 Thun porcelánka 

 IZS Karlovy Vary 

 Předlyžařský kurz 

 Tanec srdce 

 Malá technická univerzita 

 Mobilní planetárium v MŠ 

 Návštěva  ZŠ Pionýrů, návštěva dětí ze ZŠ v MŠ 

 Návštěva u hasičů v Chemičce 

 Den otevřených dveří v MŠ 

 Návštěva ZUŠ Sokolov 

 Městská Policie (projekt Bezpečná vycházka) 
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Partneři  

FK Baník Sokolov 

Naše mateřská škola uzavřela smlouvu o partnerství s FK Baník Sokolov. 

Spolupráce spočívá v nadstandardních pohybových aktivitách pro naše 

děti. Rozvíjíme u dětí pod vedením profesionálních trenéru FK 

Baníku Sokolov  všestranně jejich pohybový potenciál. V jarních, 

podzimních a letních termínech, v závislosti na počasí, se tyto 

aktivity realizují venku v areálu "Bohemky". V nepříznivém počasí 

a v zimních měsících v tělocvičně.  
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Další partneři 

  

Základní umělecká škola Sokolov 

Dům dětí a mládeže, Sokolov 

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 

Střední škola živnostenská Sokolov 

Městská knihovna Sokolov 

Městská policie Sokolov 

MAS Sokolovsko o.p.s. - MAP SOKRA 
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MŠ je zapojena do projektů 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

 spolufinancováno EU 

 „Zvýšení kvality předškolního vzdělávání - Mateřská škola Sokolov Pionýrů 1344“ 

Operační program potravinové a materiální pomoci  

 spolufinancováno EU 

 „Obědy do škol“ 

Se Sokolem do života aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

 Česká obec Sokolská 

 „Projekt je zaměřený na celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti 

předškolních dětí“ 

Malá technická univerzita 

 realizace v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 

v Karlovarském kraji 

 „Projekt je zaměřený na techniku kolem nás, pomáhá dětem přiblížit technický svět“ 

 

  



10 
 

 

Fotogalerie Mateřské školy 
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Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Sokolov, Pionýrů 1344. 


