
Vítá Vás 23.mateřská škola
Topolová 3, Plzeň



Připravili jsme si pro Vás video 
o naší mateřské škole

https://www.youtube.com/watch?v=vtBbfOSivSE

https://www.youtube.com/watch?v=vtBbfOSivSE


• Hned na úvod Vám s radostí
oznamujeme, že letos slaví
naše mateřská škola 60.narozeniny.

• Je to pro nás místo, kde máme
příjemné rodinné prostředí.
Snažíme se vypustit do světa
děti zdravě sebevědomé, připravené na život i na školu.
Děti, které mají radost z objevování a kladný vztah k přírodě.
Dětský úsměv a spokojení rodiče jsou největší odměnou za naši práci.



Informace o naší MŠ a kde nás najdete? 

• 23.MŠ, Topolová 3, Plzeň 

• Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v Plzni na Slovanech. 

• Velkou výhodou je vlastní zahrada, která je využívána větší část roku. Také blízkost 
Homolky umožňuje dětem trávit pobyty venku uprostřed přírody. Pro rodiče je 
výhodou blízkost většiny prostředků hromadné dopravy - tramvaj číslo 1, 
trolejbus č. 10,13, autobus č.22,29,30,51. 

• Škola je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Pracuje zde 19 zaměstnanců, 
z toho 9 kvalifikovaných učitelek, 1 speciální pedagog a 3 asistentky pedagoga. 

• Škola má vlastní prádelnu. Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou 
Magistrátem města Plzně od 1.1.2002. Je vedena v síti škol KÚ Plzeň.



ŠVP (školní vzdělávací program)

• Naše ŠVP se jmenuje 

„Je nám dobře na světě.“ 

• Jsme zaměření na ekologickou výchovu, 
a proto hlavním mottem provázející 
celé ŠVP je: 

„Příroda může existovat bez člověka, 
ale lidé bez přírody ne.“ 

• Celý obsah ŠVP je k nahlédnutí na webových 
stránkách https://ms23.plzen.eu/



Naše aktivity

Tradiční: 

• Divadelní představení v MŠ, zájezdy do divadla Alfa 
• Vánoční a velikonoční dílny s rodiči 
• Společné zpívání u vánočního stromečku 
• Mikuláš 
• Masopust 
• Vynášení Morany 
• Čarodějnice 
• Den dětí, Den matek a Den otců 
• Karneval 
• Zahradní slavnost s rozloučení s předškoláky + tanečky 
• Školní výlet 
• Výtvarné soutěže 
• Lví očko



Pro předškoláky

• Kroužek ZUŠ 
– spolupráce s Základní uměleckou školou Chválenická

1x týdně 

• Výtvarně – keramický kroužek 
– využití ateliéru v MŠ s keramickou pecí 

1x za 14 ní 

• Anglický jazyk 
– výuka formou hry probíhá

2x týdně 

• Předplavecký výcvik 
10 lekcí



Něco navíc, co jsme zařadili

• Setkání s pejskem z Pomocných tlapek, který 
pomáhá nevidomým

• Mobilní planetárium v naší MŠ 

• Skautské odpoledne s pohádkou 

• Výstava ledových soch v plzeňském pivovaru 

• Finále sportovních her



Díky rodičům jsme byli

• V Líních na letecké záchranné stanici 
• U Glóbusu v centrálním sídle plzeňských hasičů 
• V Daikinu – kde jsme se dozvěděli něco o ekologii 
• V tramvajovém depu na Slovanech

Naše školní výlety jsme si užili

• Na statku v Újezdě nade Mží, kde jsme si upekli chleba 
• Na hradě Švihov s pohádkou 
• V Nebílovech na zámku s princeznou 
• Na Radyni se středověkým programem



Naše bonusy

• Logopedická prevence s logopedickým asistentem – motorika mluvidel, procvičování, 
spolupráce s logopedem 

• Speciální pedagog v MŠ – možná konzultace, práce s předškolními dětmi a dětmi s OŠD

• Cvičení s trenérem v rámci pilotního projektu „Zdravotní cvičení v MŠ“ 

• Klokanův kufr v MŠ a vyškolený personál, který ví, jak ho maximálně využít =
„Klokanův kufr sleduje dítě od tří do šesti let ve více oblastech: 

od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, 
orientaci v prostoru a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu, sociální 
chování a hru. Cílovou metou je školní zralost.“ 

• Výuková nabídka na počítači pro rodiče – program Samepage – kde v době pandemie, ale 
i za běžného provozu mají rodiče a děti k dispozici velké množství výukových materiálů 

• V každé třídě je interaktivní tabule a klavír



Spolupracujeme

• S domovem důchodců SeneCura – tomuto 
domovu důchodců děláme radost v podobě 
drobných dárků, dětských vystoupení, 
malováním obrázků v době státní karantény 

• S mateřskými školkami z okolí – spolupráce při 
projektu „Polytechnická výchova v MŠ“, využívání 
dopravního hřiště na naší zahradě 

• Spolupráce se základními školami – prohlídka 
práce v 1.třídách, divadelní představení pro děti, 
robotika – jednoduché seznámení s tímto 
předmětem, setkání zástupců jednotlivých škol s 
rodiči v naší MŠ

• Spolupráce se ZUŠ – hudební kroužek u nás 
v MŠ, koncerty na 25.ZŠ, vánoční zpívání



Výběr činností s ekologickým zaměřením

• Výukový program sdružení Ametyst – zážitkový program v přírodě 
po celý školní rok 

• Spolupráce s Boleveckou zahradou – fauna a flóra u boleveckých
rybníků 

• Zřízení dešťové zahrady – využití dešťové vody 
• Zbudování záhonků jak ovocných (jahodových), tak bylinných 

na zahradě MŠ – z projektu NFZP 
• Slavnostní zasazení stromu svobody ve Chvojkový lomech 
• Vybudování broukoviště na zahradě MŠ – ve spolupráci s ÚMO2, Plzeň 
• Každoroční sbírání kaštanů pro lesní zvěř 
• Krmítka pro veverky na naší MŠ 
• Třídění odpadů 
• Medová snídaně – výukový program se včelařem + ochutnávka 

pravého včelího medu 
• Výukové materiály ze ZOO – jak se starat a chránit zvířata



Naše úspěchy

• Finále Sportovních her plzeňských mateřských škol 
– 9.místo 

• Kuchařky – ocenění 1. místo „Nejlepší kuchař roku 
2018 ve společném stravování“

• Vánoční billboard města Plzně – naše výtvory 

• Účast v plzeňském betlému – vždy o Vánocích v 
mázhausu plzeňské radnici

• Výborné hodnocení České školní inspekce 
viz odkaz na webové stránky https://ms23.plzen.eu/



Strava

• Dětem poskytujeme pestrou, vyváženou a hodnotnou 
stravu.

• Děti mají na vývěr vždy ze dvou či více druhů ovoce či 
zeleniny, 1x týdně dostávají ovocnou nebo zeleninovou 
mísu, kdy mohou ochutnat od běžných potravin po 
neznámé druhy např. ananas, kiwi, mango, čevrená
řepa

• Pitný režim je dodržován po celý den – v létě mají 
možnost děti pít i venku na zahradě. Mají vždy k 
dispozici dva nápoje, čaj se podává neslazený.

• Na webových stránkách je každý týden aktualizován 
jídelníček.



Naše školní zahrada

Na naší zahradě máme: 
• Dětské dopravní hřiště a dostatek koloběžek a odrážedel
• Kopeček na zimní bobování
• Jahodové záhonky, rybízové keře, jabloně, bylinkové záhonky
• Vysazené stromy
• Dostatek vzrostlých stromů, které vytvářejí příjemný stín v letních dnech
• Broukoviště
• Zahrádku pro využití dešťové vody
• Uzamykatelnou klec na kola a odrážedla
• Nájezd pro kočárky u vchodu MŠ
• Houpačky, autíčko, pérová zvířátka, skluzavku
• Budky na pozorování ptáků a speciální budky pro veverky

Na naší zahradě budeme mít: 
• Díky projektu: „Ani kapka nazmar“ a díky finanční podpoře ÚMO2 Plzeň –

Slovany jsou již ve výrobě nové průlezky a učebna pro naši zahradu. Jsou 
nakoupeny barvy na obnovu stávajících průlezek.



Virtuální prohlídka naší MŠ

https://ms23.plzen.eu/nase-skola/virtualni-prohlidka/virtualni-prohlidka.aspx

https://mszapis.plzen-edu.cz/

Bližší informace naleznete na začátku dubna na našich webových stránkách

https://ms23.plzen.eu/

Informace o zápisech



Děkujeme za Váš čas 

a budeme se těšit 

na brzké shledání.

S pozdravem 

a přáním krásného dne 

23.MŠ
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