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Kapacita mateřské školy je 150 dětí.

V letošním školním roce je naplněno sedm tříd a ke 
dni 1. 9. 2021 je stav 140 dětí.

V mateřské škole pracuje 22 zaměstnanců: 

čtrnáct učitelek, dvě asistentky pedagoga, chůva, 
tři uklízečky a dvě kuchařky. 

Bc. Evženie Drábková, zástupkyně ředitelky pro 
předškolní vzdělávání, jmenovaná do funkce                 
1. 10. 2018
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ŠVP – Filip cestovatel po ostrovech objevů

Vize- harmonický rozvoj, příjemné klima, 

s využitím přirozených životních situací učením 

vlastním prožitkem



Mateřská škola je umístěna v zástavbě rodinných 

domků a v blízkosti městské hromadné dopravy, 

obklopena zahradou.

Od září 2008 byla v mateřské škole zřízena třída pro 

děti mladší tří let. 

Od září 2010 je celková kapacita navýšena na 150 

dětí.



Všechny jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami 

a pomůckami. 

V roce 2017 byla provedena výměna podlahových 

krytin ve všech odděleních. Ve dvou předškolních 

třídách jsou dětské PC soustavy. 



Mateřská škola je vybavena zabezpečením formou 

videotelefonů, které umožňují kontrolovaný vstup do budovy. 

Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou, která v roce 

2014 prošla zásadními změnami a stala se z ní zahrada 

v environmentálním stylu. Finanční dotaci 1 378 000 Kč jsme 

získali díky úspěšnému projektu „Zahrada, ve které se žije – Po 

stopách Filipa“ v rámci Operačního programu životního 

prostředí – prioritní osa 7. 



Zlepšilo se parkování, máme alespoň jedno vyhrazené 

parkovací místo.

Pro lepší orientaci nechali umístit směrové tabule 

z hlavní silnice Podkrušnohorské v Litvínově až 

k mateřské škole. Objekt je lépe viditelný pro 

veřejnost i zásobování.



Mateřská škola se stala bezbariérovou a zároveň 

došlo k rekonstrukci sociálního zařízení v části 

budovy.



V roce 2019:

Došlo k dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v celé 

budově, montáži nových krytů na topení v prvním patře, 

nákupu nových botníků do šatny nejmenších.



Byla  zakoupena interaktivní tabule Smartboard, která je 

přenosná a je k dispozici všem dětem.



Pro dobrý chod školy je neodmyslitelnou součástí spolupráce s 

rodiči našich dětí. Neustále hledáme způsoby, jak optimálně 

řešit vzájemnou spolupráci na úrovni rovnocenného 

partnerství obou stran. V minulém školním roce jsme získali 

certifikát „Rodiče vítáni“ a v letošním školním roce se nám 

podařilo jej obhájit.

Rodiče pravidelně informujeme o veškerém dění ve škole. 

Aktuální informace a upozornění rodičům nabízí nástěnky u 

jednotlivých oddělení a nástěnky ve vestibulu v přízemí, 

taktéž webové stránky školy – www.3zs.cz. 

http://www.3zs.cz/


Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 

přizpůsobujeme potřebám dětí a jejich možnostem. Těmto 

dětem vytváříme citlivé a přiměřené prostředí a optimální 

podmínky k jejich rozvoji, k učení, ke komunikaci. Vedeme 

děti k co největší samostatnosti. Škola disponuje 

kompenzačními pomůckami, speciálními učebními 

pomůckami.



V mateřské škole jsou děti rozděleny do homogenních skupin 

– skupiny věkové stejné

Během školního roku probíhá v mateřské škole velký počet 

akcí a projektových dnů pro děti a jejich rodiče. 



Velmi oblíbeným podzimním projektovým dnem je Drakiáda.



Každoročně pořádáme věcnou sbírku pro psí útulek               

v Litvínově.



Mezi nejkrásnější akce patří samozřejmě Vánoční těšení.
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