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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MŠ PALEČEK reaguje na vysokou poptávku rodičů
předškolních dětí po letním provozu mateřských škol, jejichž fungování je
během prázdnin omezeno nebo zcela přerušeno, a současně zajišťuje cenově
dostupnou a přitom kvalitní výchovně-vzdělávací péči o tyto děti.
Projekt je určený dětem z Prahy 3 ve věku 3-6 let a umožňuje jim strávit část
léta poutavou a napínavou formou, která je vlastní klasickým táborům.
Přidanou hodnotou projektu je zaměření na osvojování správných lidských
hodnot a dobrých zásad chování prostřednictvím zážitkové pedagogiky a
hravé formy učení.
Projekt bude trvat 4 červencové týdny v roce 2016, přičemž každému z nich
bude dominovat konkrétní téma: První týden se z dětí stanou "Malí, velcí
detektivové" a proniknou do tajů práce Sherlocka Holmese. Druhý týden se
přeneseme na "Pevnost Boyard," která je plná nečekaných nástrah,
dobrodružných úkolů i zábavy. Třetí týden podstoupíme v rámci tématu
"Hoří" hasický výcvik, naučíme se hbitosti i odhodlání a připravíme se na
možná požární rizika v životě. Poslední týden se dozvíme, jak to chodí
"V Podzemí" - zkusíme se prokutat pod zem, objevit neobjevené, prohlížet
objevené a vybudujeme i tajný úkryt.
Denní rozvrh LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA bude volně kopírovat klasický
formát předškolní péče (dopolední a odpolední programy proložené časem na
společné jídlo a odpočinek).
Předpokládáme přijmout 30 dětí na 5 dní v jednom týdnu, celkově tedy
podpoříme 120 dětí za 4 týdny.
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MŠ PALEČEK bude realizován v prostorech MŠ
Paleček, která sídlí na území MČ Prahy 3 a jejíž činnost cílí na děti s trvalým
pobytem v této městské části. Projekt LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MŠ
PALEČEK je určený dětem žijícím na území Městské části Praha 3, jejichž
rodiče během letních měsíců pracují a mají zájem o cenově dostupnou
a přitom kvalitní výchovně-vzdělávací předškolní péči pro své děti také během
letních prázdnin.
Mateřská škola Paleček o.p.s. vznikla na základě úzké spolupráce s Městskou
částí Praha 3 z původní Palečkovy předškolky. Ta sídlila na Náměstí Jiřího
z Poděbrad v budově základní školy a fungovala pouze v dopoledních
hodinách. Poptávka po celodenním provozu ale rostla a Palečkova předškolka
na ni mohla díky spolupráci s Městskou částí Praha 3 reagovat a přestěhovat
se do nových prostor, které od 1. 9. 2012 využívá.
Mateřská škola Paleček je od 1. 9. 2013 zapsaná v Rejstříku škol a v současné
době ji navštěvuje 35 dětí z Prahy 3 ve věku 2,5 - 6 let.
MŠ Paleček je školka s prvky zdravé mateřské školy, kde razíme individuální
přístup k dětem a podporujeme zdravý životní styl a samostatnost dětí.
Pěstujeme respektující a komunikační dovednosti a odpovědnost k sobě
samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Klademe důraz na podnětné
a bezpečné sociální prostředí, zajišťujeme celou řadu kroužků a logopedickou
prevenci již od raného předškolního věku. Vytváříme podnětné prostředí pro
rozvoj talentu dětí a úzce spolupracujeme s rodiči (poskytujeme pravidelné

individuální konzultace ohledně portfolia dětí a dvakrát ročně hromadné
rodičovské schůzky, pořádáme společné akce školky, rodičů a dětí.

