Zápis do naší Mateřské školy Kytička

Info o škole:
Mateřská škola sídlí v Pardubicích. Do školy dochází 150 dětí, máme pro ně 6 tříd.
Orientujeme se na environmentální edukaci. Náš školní vzdělávací program se jmenuje Kytička,
třídy máme pojmenovány po barevných kytičkách a všichni pracujeme na uvědomění
si nutnosti trvale udržitelného rozvoje.
Průběžně se věnujeme vytváření a udržení pozitivní atmosféry ve škole, aby se u nás líbilo
dětem, rodičům a všem zaměstnancům.
Kromě ekologického myšlení u nás naleznete nadstandardní aktivity, které jsou nejčastěji
sportovní. Starším dětem také plošně umožňujeme poznat základy cizího jazyka, v rámci
projektů provádíme nejrůznější pokusy a hodně si zpíváme a radujeme se ze života.
V roce 2016 jsme vstoupili do mezinárodního projektu EKOŠKOLA, v rámci kterého společně s
dětmi, rodiči a okolím školy pracujeme na zlepšování prostředí školy. Projekt pracuje se 4
etapami, které zahrnují základní složky udržitelného rozvoje, a to VODA, ODPADY, JÍDLO a
PROSTŘEDÍ ŠKOLY. V rámci tohoto projektu předáváme dětem povědomí o nutnosti vnést do
všech oblastí našeho života ekologické cítění, zlepšovat vztahy mezi lidmi a neplýtvat.
Mottem naší školy je báseň Jana Čarka – Ráj domova
„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“

Odkaz na prohlídku MŠ Kytička: https://youtu.be/qXR9hhq3o2M
Odkaz na prezentaci k programu EKOŠKOLA:
http://www.msgebauerova.cz/images/dokumenty/Ekoskola_MS_Kyticka_Pardubice.pdf

Vážení rodiče,
v letošním roce bude zápis dětí do Mateřské školy Kytička probíhat distančně
– prosíme, využijte níže popsané způsoby odevzdání přihlášky Vašeho dítěte:
•

•
•
•

VHOZENÍM DOKUMENTŮ V UZAVŘENÉ OBÁLCE DO SCHRÁNKY
UMÍSTĚNÉ NA BRANCE U VCHODU DO MŠ v týdnu od 10. 5. do 14. 5.
2021 – PROSÍME POUZE V DOBĚ OD 6.00 DO 16.00 hod.
poštou – doporučenou zásilkou;
e-mailem – přihláška musí být potvrzena elektronickým podpisem, vydaným uznávanou
certifikační autoritou (nestačí pouze prostý e-mail);
soukromou datovou schránkou (ne firemní).

Chápeme, že tyto způsoby podání žádosti nejsou příliš osobní, a proto vám nabízíme
možnost přihlášku přinést osobně s využitím rezervačního systému.
Bez přihlášení do rezervačního systému na webu: https://zapisyms.pardubice.eu/ není
osobní návštěva školy možná.
Děkujeme za pochopení a těšíme na spolupráci s Vámi.

FÁZE ZÁPISU DO MŠ Kytička na školní rok 2021/2022:
I. FÁZE zápisu: od 19. 4. do 10. 5. 2021
Vytvoříte žádost o přijetí dítěte do MŠ pomocí webové aplikace dostupné na portálu:
https://zapisyms.pardubice.eu/.
II. FÁZE zápisu: od 10. 5. do 14. 5. 2021
V tomto týdnu se uskuteční sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

S díky za toleranci a s přáním klidných dnů,
Mgr. Veronika Svatošová
ředitelka školy

