
Charakteristika školy

      Naše mateřská škola se nachází v obci Častolovice v podhůří Orlických hor. Společně
se základní školou a školní jídelnou tvoří samostatný právní subjekt téměř uprostřed obce
v klidném prostředí.
          Mateřská škola je trojtřídní, pavilónového typu, s kapacitou 81 dětí 3 – 6 ti letých.
Součástí je vlastní prádelna a sušárna. Všechny třídy mají vlastní sociální zařízení, umývárnu
se sprchovým koutem, šatnu a kuchyňku k výdeji jídla a mytí nádobí.
Každá třída a přilehlá herna se využívá během celého dne. Po obědě se herna mění v ložnici,
kde se rozdělávají lehátka pro odpolední odpočinek dětí.
         
          Rozlehlá zahrada,  která  obklopuje celou naši mateřskou školu,  poskytuje dětem
dostatek pohybu po celý rok. Hojně jsou využívána dvě pískoviště a veřejné dětské hřiště,
které  sousedí  přímo  s naší  školní  zahradou.  Trochu  nás  trápí  stávající  zeleň,  která  je
nedostačující,  neboť za  slunečného počasí  nám poskytuje  jen  málo  stínu.  Podařil  se  nám
vysázet  živý plot  ze zelených  tují  ,  který odděluje  školní  zahradu od veřejného  dětského
hřiště. 
          Za zmínku jistě stojí i krásné okolí školy, které využíváme k  pravidelným pobytům
venku. Častým cílem našich vycházek je zámecký park a přilehlá obora s dančí a jelení zvěří,
minizoo, místní Bažantnice, nedaleký les a rybníky či Sokolská zahrada.
         
          Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Na světě je přece krásně“, nabízíme
dětem kvalitní standardní i nadstandardní péči (akce pro rodiče a děti, plavecký kurz, lyžařský
kurz, výlety, exkurze a v případě zájmu i kroužek angličtiny, pěvecký kroužek atd.). Nemalou
pozornost věnujeme spolupráci s rodiči a hlavně jejich informovanosti.  K tomu nám slouží
třídní schůzky, individuální konzultace, nástěnky pro rodiče, vývěsní skříňka před školou a
vlastní stránky na internetu. 
          
          Tradicí se již stala spolupráce se základní školou, místní knihovnou, zahrádkáři, sborem
dobrovolných hasičů a SPOZem. Několikrát za rok se účastníme vítání občánků a se svými
výtvarnými pracemi se presentujeme na různých výstavách.
          
           Na škole pracuje 6 kvalifikovaných učitelek, pedagogická asistentka, školní asistentka
a dvě uklízečky. Svým jednáním a chováním přispívají k tomu, aby se dítě v naší mateřské
škole cítilo maximálně šťastně a spokojeně.
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