Maxíkova montessori jazyková školka
Hvězdička se představuje

Naším hlavním cílem je stimulovat u dětí poznávání věcí nových, vlastní soběstačnost a
seberealizaci, sebedůvěru, vzájemný respekt a lásku. Ve vzdělávání aplikujeme přístup
založený na potřebách jednotlivých dětí, kdy učitel/lektor svým pozorováním dítěte (příp.
skupinky dětí) nabídne odpovídající aktivitu s cílem povzbudit aktivní učení dětí a jejich rozvoj a
posílit tak jejich potenciál tam, kde by dítě svůj intelekt a aktivity rozvíjet mělo.
Základním rysem takového přístupu je především snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti,
o utváření vztahu ke světu pomocí sil myšlení, cítění a vůle. Klademe značný důraz na
pěstování humanity, tolerance a respektu vůči druhým. Významnou pomoc ve výchovném a
vzdělávacím procesu poskytuje naše jazyková školka jako prostředí, v němž začíná rozvoj
osobnostních rysů a kde jej lze efektivně a prospěšně ovlivnit.

_______________________
Pavel Tuleškov
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Základní vzdělávací cíle
1.

Rozvoj pohybových schopností

2.

Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

3.

Rozvoj a užívání všech smyslů

4.

Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

5.

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

6.

Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

7.

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, úklidu

8.

Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)

9.

Rozvoj tvořivosti

10.

Spontánní hra.

(A)

Jesle (děti do 2 let):
Stimulujeme psychomotorický vývoj dětí, rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku (pohyb,
kreslení), podporujeme pohyb (molitanová sestava, cvičení s hudbou), čtením pohádek a
obrázkových knížek rozvíjíme komunikační dovednosti dětí, pravidelné střídání aktivit
během dne (hraní, spánek, čas jídla, procházky, čas strávený na hřišti) apod.

(B)

ŠKOLKA (děti ve věku 2 – 3 roky):
Podporujeme rozvoj dětí po stránce senzomotorické, pravidelný denní program,
tematická výuka pomocí hudby a pohybu, prohlížení knížek, skládání puzzle, kreslení a
malování, pobyt na hřišti, vedeme děti k osvojení každodenních sociálních návyků,
společná hra dětí v kolektivu, sdílení hraček, vedeme děti k samostatnosti atd.

(C)

Školka (děti ve věku 3 – 4,5 let):
Kurikulum pro malé předškoláky je pojato tematicky. Každý týden je určité téma, podle
kterého se děti učí. Dítě se naučí např. znát své jméno, zpívat písně, rytmicky tleskat,
poznávat barvy, poznávat základní tvary, počítat do 10, jména rodinných příslušníků
(maminka, tatínek, sestřička, bratříček atd.), názvy běžných pokrmů, názvy částí
oblečení, názvy věcí v domě - pokoje, nábytek, atd., rozeznat různá domácí a divoká
zvířata a zvuky, které vydávají, poznávat věci kolem sebe, např. strom, tráva, slunce, atd.

(D)

ŠKOLKA (děti ve věku 4,5 – 6 let):
Kurikulum pro předškoláky je pojato také tematicky. Témata jsou zaměřena však více na
předškolní výchovu a přípravu na vstup do základní školy. Dítě se naučí např.: začlenit se
do sociální skupiny, zapojovat se do skupinových aktivit, trénovat pozitivní vztahy
k ostatním, spolupráce s ostatními, řešení konfliktů, schopnost učit se a poznávat nové
věci ve svém okolí, rozvinout základy hrubé a jemné motoriky, trpělivosti při náročnějších
výtvarných činností, používat různé materiály, dále si osvojovat používání a správné
držení pera či tužky a kroužek grafomotoriky a předškolní přípravy, vč. pravidelných
návštěv základní školy + logopedická vyšetření. Využívat svoje tělo při sportovních
aktivitách, používat vlastní síly. Poznávat soutěžení, výhru a prohru, upevnit základní
hygienické návyky, zdokonalit sebeobslužnou činnost při oblékání, mytí a při jídle.
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Základní informace
Montessori školka Praha 6 – Petřiny se nachází v areálu kolejí Hvězda Univerzity
Karlovy. Lokalita školky nabízí spoustu zeleně: Ladronka, obora Hvězda, vč. překrásného
dopravního hřiště, ale i okolí Libockého rybníka. Školka bude v provozu od března 2016.
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Personál
Personál školky pečlivě a s láskou vybíráme.

3

Garance výše školného
Našim klientům garantujeme výši školného na každý školní rok. Cena za docházku je
vždy uvedena all inclusive, tj. vč. stravy, aktivit, výletů, divadel atp.
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Aktivity
Našim klientům nabízíme pestrou škálu aktivit. Jejich složení se liší dle věkového složení
dětí školky, ale i ročního období. Mezi nejoblíbenější aktivity patří: koníčci, angličtina,
sportovní kroužek, Malý šikula, hudební a výtvarný kroužek, vaření.
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Hygiena, bezpečnost dětí
Zajištění řádné hygieny a bezpečnosti dětí patří mezi naše největší priority. Zabezpečení
tohoto cíle jsme věnovali maximální úsilí již při rekonstrukčních pracích.
1.

Prostory splňují veškeré normy pro provoz předškolních zařízení.

2.

Personál se pravidelně účastní kurzů první pomoci.

3.

Budova školky je vybavena požárními hlásiči.

4.

Zásuvky a topná tělesa jsou zabezpečeny, teplá voda je regulována.

5.

Do budovy školky se dostane pouze oprávněná osoba.

6.

Dítě je předáno pouze ve smlouvě rodičem určené osobě.
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Strava, pitný režim
Mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozřejmost, patří i kvalitní a vyvážená
strava. V případě speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte, zabezpečíme plně
vyhovující stravovací režim. Stravování dětí zabezpečuje společnost BIONEA, s.r.o.
Pitný režim je velmi důležitý zejména v období teplých dnů. Dětem jsou nabízeny
neslazené nápoje (např. čaje či voda) při dopoledním programu min. 5x a při celodenním
programu pak min. 8x za den.
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Spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s.
Tento unikátní projekt se zabývá rozvojem mentální kapacity dětí předškolního věku.
Podstatnou je školení učitelů specialisty z DM a CN a aplikace získaných poznatků
v rámci aktivity MaxClever. Výsledkem této aktivity může být zjištění nadprůměrného
nadání dětí. V takovém případě Maxíkova jazyková školka nabízí několik alternativ, jak s
dětmi pracovat, jak rozvíjet jejich potenciál a nadání, aniž by byly zanedbány ostatní
oblasti, a to zejména mimo budovu školky. Součástí aktivity MaxClever je i zakoupení
speciálních didaktických pomůcek, deskových her apod. Předškolní věk je z hlediska
rozvoje potenciálu dítěte optimální a mnohdy jedinou možností, jak ho rozvinout. Podle
výzkumů se jedná až o 20 % dětí, jejichž rodiče vůbec netuší, že jejich dítě takový
potenciál skrývá.
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Prázdninový program
Maxíkova jazyková školka je otevřena po celý rok kromě víkendů a státních svátků.
Během všech prázdnin, kdy do školky mohou i starší sourozenci našich žáčků, je
program přizpůsoben i těmto dětem a společně plánujeme celou řadu aktivit a výletů.
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Proč zvolit právě naši školku?
(i)

Přijímáme děti již od 12 měsíců

(ii)

Plně kvalifikovaný personál, vč. rodilých mluvčí a zdravotní sestry

(iii)

Laskavý a individuální přístup k dětem

(iv)

Nízký počet dětí na učitele

(v)

Letní prázdninový program, otevřeno po celý rok

(vi)

Pestré aktivity

(vii)

Intenzivní spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s.

(viii)

Po dobu prázdnin možnost umístění i starších sourozenců

(ix)

Kvalitní vyvážená strava

(x)

Flexibilní otevírací doba

(xi)

Hlídání dětí i mimo otevírací dobu školky

(xii)

Možnost daňového odpočtu
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