
podn�tné a tvo�ivé prost�edí
individuální p�ístup       
profesionální tým pracovník�
rozvoj p�edmatematické a p�ed�tená�ské gramotnosti
práci se smartboardem
anglický jazyk       
úzkou spolupráci se Z� a plynulý p�echod do Z�
nadstandardní aktivity 
logopedickou podporu     
enviromentální výuku, ekologické aktivity
zajímavé projekty      
divadlo
venkovní aktivity       
bazén, saunu, t�locvi�nu 

�kolní vzd�lávací program pro p�ed�kolní vzd�lávání

OBJEVUJEME 

Základní �kola a Mate�ská �kola Te�ovice, p�ísp�vková organizace

Základní �kola a Mate�ská �kola Te�ovice, 
p�ísp�vková organizace

www.zstecovice.cz

T��íme se na vás v na�í mate�ské �kole!

akce pro d�ti a rodi�e (Karneval, Slet �arod�jnic, Velikono�ní dílny, 
Velikono�ní koncert, Den matek, Den d�tí, Rozlou�ení s p�ed�koláky, 
Drakiáda, Dý�ové slavnosti, Váno�ní jarmark, �kolní ples)
tradice a kulturní �ivot v obci (Kon�iny, Te�ovské hody, 
Váno�ní jarmark)

M z d j� í p u   n pa ob í r ea o

SV�TAdresa   Te�ovice 112, 763 02 Zlín 4
Telefon   577 105 006, 777 106 139
E-mail    materskaskola@zstecovice.cz
   moravcova@zstecovice.cz
www   www.zstecovice.cz

�editelka �koly Mgr. Marie Zapletalová  Vedoucí u�itelka M� Mgr. Adriana Moravcová 
Provoz mate�ské �koly 06.00 - 16.15 hod.

 

Dále se m��ete t��it na 

Na�e �kola je zapojena do



06.00 - 07.30 scházení d�tí, individuální didakticky cílené �innosti
07.30 - 08.00 hygiena, první �ást p�esnídávky
08.00 - 11.10     1. t�ída - Beru�ky (mlad�í v�ková skupina)
08.00 - 11.30    2. t�ída - Srdí�ka (star�í v�ková skupina)
  individuální didakticky cílené �innosti s d�tmi, 
  rozvíjení podn�t� nabídnutých u�itelkou, 
  pedagogická diagnostika, komunikativní kruh, 
  �ízené zdravotn� preventivní pohybové aktivity,
  didakticky cílené celky ve form� spontánních 
  i �ízených �inností 
  druhá �ást p�esnídávky 
  p�íprava na pobyt venku
  pobyt venku
11.10 - 12.15 1. t�ída - Beru�ky 
11.30 - 12.15  2. t�ída - Srdí�ka 
  hygiena, ob�d, �i�t�ní zub�
12.15 - 14.00 �etba, odpolední odpo�inek, individuální klidové �innosti
14.00 - 14.30 hygiena, sva�ina
14.30 - 16.15 spontánní hry, pokra�ování individuálních didakticky
  cílených �inností, podle po�así pobyt na �kolní zahrad�
  

 
p�ez�vky (snadno obouvatelné, ze zdravotního a bezpe�nostního
hlediska nedoporu�ujeme sandály, nazouváky a p�ezkové p�ez�vky) 
oble�ení na pobyt venku (tepláky, dal�í podle po�así)
náhradní oble�ení pro p�ípadnou vým�nu p�i u�pin�ní (tepláky 
�i pun�ochy, tri�ko, pono�ky, spodní prádlo)
zubní kartá�ek a zubní pastu
py�amo (m�ní se ka�dý týden)
dv� balení papírových kapesní�k� 
jedno balení d�tských vlh�ených toaletních ubrousk� 
kopie pr�kazu zdravotní poji��ovny

! V�ECHNY v�ci musí být ozna�eny zna�kou �i jménem dít�te tak, 
aby nedocházelo k zám�nám!

 
Pokud je rodi��m p�edem známa nep�ítomnost dít�te v M�, oznámí tuto
skute�nost v�etn� uvedení d�vodu a doby nep�ítomnosti dít�te 
v dostate�ném p�edstihu. 

Rodi�e mohou omluvit nep�ítomnost dít�te  
písemn� do dení�ku na nást�nce v �atn� - na následující den
osobn� paní u�itelce
telefonicky na �ísle: 577 105 006, SMS zprávou na �ísle: 775 059 097

Upozorn�ní  
! Dít� je v�dy nutno omluvit nejpozd�ji do 7:30 hodin stávajícího dne, 
jinak je pova�ováno za p�ítomné a hradí stravné!

Angli�tina  
 výuka základ� angli�tiny hravou formou 

Nadstandardní aktivity  
Plavání a saunování  

pro d�ti od 4 let
informace k lekcím plavání a saunování: 

! V ur�ený den d�ti p�ive�te do M� nejpozd�ji 7:30. P�ipravte jim s sebou 
plavky, velký ru�ník a koupací �epici vp�edu ozna�enou k�estním 
jménem dít�te. V�e, prosím, podepi�te, aby nedocházelo ke zám�nám. 

Klub mladého diváka  
p�edplatné 4 divadelních p�edstavení v M�stském divadle Zlín

Zdravý úsm�v  
projekt prevence zubního kazu

Logopedická podpora 
pé�e logopedické asistentky

Denní re�im d�tí

Seznam v�cí, které d�ti pot�ebují do mate�ské �koly

Zp�sob omlouvání d�tí  

Nabídka nadstandardních aktivit 
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