
Koncepce mateřské školky KOSTIČKA                       

                                                     Motto: Bránou z kostiček společně do světa 

KOSTIČKA je školka zaměřená na komunikaci a na dorozumění a porozumění 
si mezi sebou vzájemně

 Slova, která charakterizují školku:

 K - komunikace

  O - ohleduplnost

S - spolupráce

T -  tolerance

I  - integrace

 Č - český jazyk

 K - kamarádství

   A - anglický jazyk

Naší prioritou je, aby se děti cítily v mateřské škole dobře, v pohodě a chodily do školky 
rády.

      Znamená to vytvořit pro děti takové podmínky pro výchovu a vzdělávání, aby byly  
děti ve školce šťastné, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem nejen příjemným, 
ale i  přínosným a aby měly na školku hezké vzpomínky.  Velmi  důležitý je individuální 
přístup ke každému dítěti,  protože každé dítě je jiné, jinak poznává, jinak prožívá a 
potřebuje k tomu svá specifika. 



     Zároveň je důležité sladit potřeby dítěte s potřebami rodiny, naslouchat přáním 
rodičů  a  snažit  se  jim  dle  možností  vyjít  vstříc,  zapojit  rodinu  do  spolupráce 
s mateřskou školou, pořádat společné akce pro rodiče a děti (opékání, výlety, besídky, 
vyrábění, čtení pohádek, společné cvičení, atd.)

KOSTIČKA je školka zaměřená na KOMUNIKACI se vším, co s komunikací souvisí, ve 
všech  oblastech  a  směrech,  to  znamená  na  komunikaci  mezi  dětmi,  mezi  dětmi  a 
dospělými, ale i mezi dospělými.

      V současné době všechny problémy a stavy ve společnosti vznikají hlavně proto, že 
lidé neumějí komunikovat společně, neumí se domluvit a hledat společná řešení. 

Děti se neumějí dohodnout, radši si ubližují. Je důležité, aby uměly říct, co chtějí a co  
ne, co se jim líbí a co ne, co je jim příjemné a co ne atd. 

     Je potřebné, aby tuto dovednost ovládaly mezi sebou, ale aby se nebály komunikovat 
s dospělým, aby mezi sebou komunikovaly slušně (myšleno i dospělý s dítětem). 

     Klademe  důraz  na  vyjadřování  dětí  a  úroveň  řeči  –  spolupráce  s logopedem. 
Zaměřujeme se na rozvoj řeči, souvislého vyjadřování, slovní zásoby – rozvoj čtenářství, 
maximální  podpora  práce  s knihou,  využití  lidové  slovesnosti  a  pohádek.  Chceme  dát 
dítěti čas a prostor k sebevyjádření. 

Naším  mottem  je  Bránou  z kostiček  společně  do  světa –  a  tak  v rámci  rozvoje 
dorozumění lidí na celém světě plánujeme začlenit ve školce v rámci kroužku angličtinu. 
Důležité je také poznávání rozličných kultur ve světě, akceptování jejich odlišností. 


