Budova mladších dětí 182
TŘÍDY

KUŘÁTKA … děti 3 – 4 leté
BERUŠKY … děti 3,5 – 5 leté

KAPACITA TŘÍD

KUŘÁTKA … 25 dětí
BERUŠKY … 27 dětí

PANÍ UČITELKY

Lenka Forštová, Nikola Netymachová
Olga Chvojková, Ivana Malinská

Školnice

Lenka Šoltysová

Kuchařka

Dagmar Barvová

VYBAVENÍ BUDOVY
o

třídy s hernou

o

Kuřátka – oddělená ložnice v klidné části budovy

o

Berušky – na odpočinek se lehátka rozkládají

o

výdejna jídla

o

propojení s budovou 193 (bývalá ZŠ)

V této budově je po třídě Kuřátek nově zrekonstruovaná také třída Berušek (nová sociální
zařízení, podlahy, nábytek). Jelikož se jedná o budovu s mladšími dětmi, nejsou ještě děti
zařazeny do školkových kroužků. Procvičování logopedie a hravou angličtinu zařazují paní
učitelky do denních programů nenásilnou formou her (dechové, artikulační a rytmické chvilky).
Tím, že jsme propojeny s vedlejší budovou, nám umožňuje každý týden využívat tělocvičnu a
logopedickou třídu s interaktivní tabulí.
K naší budově patří i zahrada, kde jsou vzrostlé stromy, které nám v letním období poskytují
dostatek stínu. I zahradu se snažíme vybavovat a upravovat dle potřeb dětí a pokračujeme
s realizací nového projektu přírodních zahrad.
Na zahradě je kromě pískoviště také přírodní domeček, bludiště a větší herní prvek
Pavoučí domeček (skluzavka, prolézačky,…). Při pobytu venku můžeme i využívat
zařízení a bazén z ostatních částí zahrad školky.

.

Budova 193
TŘÍDY

KOŤÁTKA … děti 3 – 3,5 leté
MÉĎOVÉ … děti 3,5 – 5 leté

KAPACITA TŘÍD KOŤÁTKA … 18 dětí vzhledem k menším prostorám a věku dětí
MÉĎOVÉ … 25 dětí
PANÍ UČITELKY

Soňa Heřmanová, ředitelka Lenka Doležalová
Ilona Juriková, Jaroslava Slavíková

Školnice

Petra Vladyková

Školník

Karel Šoltys

Kuchařka

Eva Blehová

VYBAVENÍ BUDOVY
o

třídy s hernou a s oddělenou ložnicí

o

propojení s budovou 182

o

v 1. patře herna TV a logopedická učebna s interaktivní tabulí

Tato budova vznikla rekonstrukcí zrušené základní školy v roce 2010, proto je její vybavení poměrně nové.
V přízemí vznikly dvě třídy s hernami, ve kterých si Koťátka a Méďové hrají i stolují. Jídlo jim přiváží paní
kuchařka z výdejny z vedlejší budovy Na Valech 182 a servíruje v každé třídě samostatně. Na WC děti
přecházejí přes svoji šatnu. Součástí tříd jsou samostatné ložnice, proto se lehátka pro odpočinek
neskládají. Vybavení tříd hračkami a didaktickými pomůckami je neustále doplňováno tak, aby úroveň
vybavení dosahovala úrovně dalších pracovišť.
V 1. poschodí se nachází tělovýchovná herna a logopedická třída vybavená hračkami, pomůckami
pro logopedickou prevenci a interaktivní tabulí. Obě herny pravidelně Koťátka a Medvídci
využívají.
Odpoledne zde pronajímáme 2 herny Základní umělecké škole Bonifantes, která zde má
své odloučené pracoviště.
Zahrada je pro obě třídy společná, zatravněná, vybavená pískovištěm, průlezkami, altánkem a
zahradními hračkami. Zahrada spolu s ostatními zahradami prochází rekonstrukcí podle projektu
přírodních zahrad.
V letních měsících se mohou děti koupat v krásném bazénu
vedlejší budovy MŠ.

Na Valech 693
budova nejstarších dětí, budova předškoláků
TŘÍDY

MOTÝLCI … děti 5 – 7 leté
PTÁČATA … děti 5 – 7 leté

KAPACITA TŘÍD

25 a 27 zapsaných dětí

PANÍ UČITELKY

Lenka Smrčková, Věra Kuzmová
Helena Kašperanová, Ivana Mejstříková

Školnice

Jana Šťovíčková

Kuchařka

Alena Krajánková

VYBAVENÍ BUDOVY
o
o
o
o
o
o
o

2 třídy s hernami, ve kterých se rozkládají lehátka na odpolední odpočinek
každá třída je vybavena interaktivní obrazovkou a dalšími interaktivními pomůckami
vybavení sportovním náčiním a nářadím
pomůcky a didaktické hry pro ekologii, matematické představy, rozumové a jazykové
schopnosti
moderní zahrada s bazénem
školní kuchyně
ředitelna

Tato budova je koncipovaná jak prostorově, tak vybavením pro děti v posledním ročníku
předškolního vzdělávání, tedy pro děti 5 – 6 leté. Přecházejí sem děti z budov Na Valech 182 a
Na Valech 193. Ke hrám zde mají k dispozici prostornou třídu a hernu, svačí a obědvají u stolečků
ve třídě, odpočívají v herně na rozložených lehátkách. Hernu využíváme i na společné činnosti
včetně cvičení. Hračky a učební pomůcky jsou již zaměřené na přípravu na dalšího vzdělávání
tak, aby rozvíjely logické myšlení, kooperativní činnosti, rozlišení grafických znaků (číslice a
písmena) a jemnou motoriku prstů. Děti mají všechny hry a hračky volně k dispozici včetně
knihovničky a výtvarného materiálu. Vedeme děti k samostatnému výběru z nabídky činností dle
vlastních zájmů a schopností, ale zároveň k plnění povinností. Zařazujeme moderní metody práce
s dětmi ve skupinkách.
Vzhledem k věku dětí na této budově, je doba odpoledního odpočinku doplněna
nadstandardními aktivitami – angličtina, Paraplíčko a logopedie, kdy děti po krátkém odpočinku
přecházejí do volných prostor budovy Na Valech 193 a pracují s učitelkou v menších skupinkách.
Naše děti mohou během dopoledne také využívat
logopedickou učebnu s velkou interaktivní tabulí a velkou
tělocvičnu ve vedlejší budově Na Valech 193.

Budova Sladkovského - rodinného typu
TŘÍDY

SLUNÍČKA … děti 3 – 4,5 leté
ŽABIČKY … děti 4,5 – 7 leté

KAPACITA TŘÍD 25 dětí na třídě
PANÍ UČITELKY Žaneta Vohnická, Iveta Němcová
Gabriela Hrubá, Pavla Čáslavská
Školnice

Iveta Proroková

Kuchařka

Jana Vaníčková

VYBAVENÍ BUDOVY
o

třídy s hernami, kde se rozkládají lehátka na odpolední odpočinek

o
o
o

třída žabiček je vybavena interaktivní obrazovkou a dalšími interaktivními pomůckami
vybavení sportovním náčiním a nářadím
pomůcky a didaktické hry pro ekologii, matematické představy, rozumové a jazykové
schopnosti
výdejna jídla

o

Sladkovského byla 1. MŠ v Chrudimi. V roce 2005 oslavila 100 let od svého založení. V současné
době prošla budova rekonstrukcí podlahy, omítek, rozvodu elektřiny a velkou přístavbou
umýváren. Je vybavována hračkami a učební pomůckami pro všechny věkové kategorie tak,
aby rozvíjely logické myšlení, kooperativní činnosti, rozlišení grafických znaků (číslice a písmena)
a jemnou motoriku prstů. Děti mají všechny hry a hračky volně k dispozici včetně knihovničky a
výtvarného materiálu. Vedeme děti k samostatnému výběru z nabídky činností dle vlastních
zájmů a schopností, ale zároveň k plnění povinností. Zařazujeme moderní metody práce s dětmi
ve skupinkách včetně práce s IC technologiemi.
Zahrada spolu s ostatními zahradami prochází rekonstrukcí podle projektu přírodních zahrad. S
dětmi můžeme využívat jak další zahrady, tak i bazén, tělocvičnu, hernu a logopedickou učebnu.
Naší budovu si vybírají rodiče, kteří upřednostňují umístění sourozenců společně. Šatny
obou tříd jsou propojené. Panuje zde klidná pohodová atmosféra, dětem je
poskytnuto téměř rodinné zázemí.

