
Nejčastější dotazy 
 

Co znamená, že jste církevní škola a jak se to projevuje ve vašem programu? 

Zřizovatelem Církevní mateřské školy Laura je Kongregace Dcer P. Marie Pomocnice (sestry salesiánky), tedy 
církevní zřizovatel. Škola je zapsána ve školském rejstříku, což je veřejný seznam, který obsahuje rejstřík 
škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických osob. 

Křesťanská výchova v Církevní mateřské škole Laura prostupuje veškerým výchovným působením. Za každé 
jídlo se děkuje písničkou, krátká modlitba je často součástí ranního komunitního kruhu. Příležitostně se 
chodí do kaple nebo do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. 

Náboženská výchova tematicky kopíruje průběh roku. Snahou je vyzdvihnout příběhy a události, které jsou 
středem liturgických období a svátků. To vše se děje přiměřenou formou (dramatizace, vyprávění, ilustrace, 
zpěv tematických písní.) 

Děti jsou každodenně v duchu evangelia vedeny k vděčnosti, k vzájemné snášenlivosti, nezištné pomoci, 
smířlivému řešení konfliktů a opakovanému obnovování dobré vůle. 

Nejdůležitější myšlenkou, kterou se pedagogové snaží dětem předávat je ta, že Bůh je nekonečně dobrý  
a má všechny lidi rád. 

Výchovné působení pedagogů vychází z preventivního systému, který je charakteristickým rysem 
salesiánské pedagogiky a je založen na triádě rozum - náboženství - laskavost. 

o Rozum se opírá o vysvětlování, vedení ke kritickému a pojmovému myšlení a posuzování,  
k pochopení smyslu výchovných požadavků, které by měly být přiměřené věku a schopnostem 
dítěte. 

o Náboženství – jedná se o vedení k osobnímu vztahu k Bohu, o prožívání víry, která dává 
nadpřirozený rozměr všemu, co konáme, a ukazuje smysl života, světa i utrpení.  

o Laskavost – jejím zdrojem je láska, jak ji předkládá evangelium. Je to projevená náklonnost, přístup 
plný důvěry, první krok, úcta, která povzbuzuje k důvěře a vlévá vnitřní jistotu.  

Je překážkou pro přijetí dítěte do vaší mateřské školy to, že nejsme z rodiny hlásící se k víře? 

Do Církevní mateřské školy Laura přijímáme všechny děti bez rozdílu vyznání. Důležité je, aby rodiče 
souhlasili s křesťanskou výchovou v naší MŠ. 

Je při přijímacím řízením důležité bydliště dítěte? 

Nejsme spádová škola, takže do mateřské školy chodí děti z celé Prahy a blízkého okolí. Bydliště dítěte tedy 
nehraje v příjímacím řízení žádnou roli. 

Jaké školné se hradí v Církevní mateřské škole Laura? 

V CMŠ Laura se hradí školné za každé dítě, a to 1 100 Kč za měsíc. Školné hradí i děti rok před nástupem do 
mateřské školy. Mateřská škola je oprávněna vydávat Potvrzení o výši vynaložených výdajů, což je potvrzení 
k dani. Daňová sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal za 
umístění svého dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.  

Jak je to se stravným? 

V MŠ se hradí zálohy za stravné (cca 600 - 800 Kč) – dle počtu odebrané stravy.  

Stravováno ve školce musí být každé dítě, které navštěvuje mateřskou školu. 



Výše celodenní stravy je stanoveno pro děti ve věku od 3 do 6 let na 47 Kč a pro děti nad 6 let na 48 Kč. 

Rodič může dítěti, pokud nejde v konkrétní den do mateřské školy, stravu odhlásit. Peníze za odhlášené 
obědy se převádějí do dalších měsíců. 

Přijímáte do školky děti s dietním omezením? 

Ano. Ale kapacita školní jídelny neumožnuje vařit speciální stravu pro děti s dietními omezeními. Po dohodě 
s ředitelkou školy a se školní jídelnou je možné ohřívat vámi donesené jídlo. Dietní omezení je třeba doložit 
potvrzením od pediatra nebo jiného lékaře. 

Je ve vaší škole zaveden adaptační režim pro nově příchozí děti? A v čem spočívá? 

Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobivý adaptační režim. Tzn. již při prvních 
pohovorech s rodiči při zápisu do MŠ a při seznamovací schůzce v srpnu je rodičům doporučena možnost 
individuální volby adaptace, postupné začleňování dítěte do nového prostředí s cílem usnadnit tak zásadní 
změnu v životě dítěte - první odloučení od rodiny. 

Rodičům je dána možnost ještě před začátkem nového školního roku, aby se spolu se svými dětmi zúčastnili 
některých školkových akcí (divadlo ve školce, volná hra na zahradě, ve třídě apod.).  

Po nástupu dítěte do MŠ mohou rodiče spolu se svým dítětem trávit určenou dobu společně ve třídě MŠ.  

Dle dosavadní zkušenosti rodiče využívají tuto možnost, doba, kterou dítě samostatně tráví v mateřské 
škole, se postupně prodlužuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává se od rodičů, získává citový vztah 
k učitelce, seznamuje se s novým prostředím i vrstevníky, s režimem dne v MŠ, s ostatním personálem atd. 
Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci s pediatrem je doporučen pedagogem  
a ředitelkou odklad docházky do MŠ. 

Učitelky uplatňují adaptační režim po celé první dva měsíce od nástupu dítěte. Taktéž k tomu patří i to, že 
rodič vyzvedává své dítě min. po dobu čtyř týdnů hned po obědě. Prodloužení docházky na celodenní je 
vždy možné po domluvě s učitelkami (když dítě není během dopoledne ve stresu, nepláče a jí dostatečné 
množství stravy při svačině a obědě). 

Specifická situace je u dětí cizinců, adaptační doba může trvat až půl roku (podle míry porozumění češtině).  

Jakou provozní dobu má mateřská škola a jaký je režim MŠ? 

Provozní doba MŠ je od 7:00 do 17:00. 

Ráno je od 7:00 do 7:40 v provozu jen jedna třída. Od 16:00 hodin se třídy opět spojí a je v provozu již jen 
jedna třída. 

Denní program je proměnlivý a variabilní dle aktuálních podmínek školy, určené časy jsou orientační. Po 
celý den je zajištěn pitný režim, děti mají k dispozici čaj a vodu. 

 

7.00 – 8.10 Postupný příchod dětí do MŠ, hry a dovednosti dle volby dětí, individuální  
i skupinová práce s dětmi 

7.45   Příchod dětí do kmenových tříd, hry a činnosti dle volby dětí 

8.15 – 8.45 Ranní kruh a ranní cvičení (řízené aktivity a hry s dětmi, v tělocvičně pohybová  
a relaxační cvičení) 

8.45    Hygiena, logopedická chvilka, svačina 

9.00   Spontánní, řízené, skupinové a individuální aktivity 

9.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku (pohybové aktivity dětí, vycházka, pobyt na 
školní zahradě) 



11.30   Hygiena, logopedická chvilka, oběd, hygiena, volná hra 

12.30 – 13.00  Odchod dětí domů 

12.30 – 14.15   Pohádka, odpočinek, postupné vstávání dětí, hygiena 

13.30 Předškolní výchova (matematické představy, grafomotorika, hudební výchova, 
jazyková výchova… individuální práce s předškoláky) 

14.30    Hygiena, svačina 

15.00 – 16.00  Zájmové kroužky dle rozpisu 

15.00 – 17.00 Volná hra, individuální práce s učitelkou, odpolední pobyt venku, postupný odchod 
dětí domů 

Máte třídy věkově smíšené nebo oddělené? 

Máme pouze dvě třídy, v první třídě jsou děti mladší (cca 3-4 roky) a ve druhé třídě jsou předškoláci a do 
počtu kapacity třídy se doplňují děti straší (cca 4,5 – 6 let). Odpolední předškolní výchovy se účastní pouze 
děti straších 5 let.  

Kolik dětí je v jedné třídě? 

Ve třídě je 26-27 dětí. V každé třídě se vždy na 3,5 hodiny překrývají dvě paní učitelky. 

Musí děti v CMŠ Laura po obědě spát? 

Nemusí. Všechny děti odpočívají na lehátku (v té době probíhá úklid tříd, koupelen a WC), poslouchají četbu 
pohádek a následně si mohou krátit dlouhou chvíli poslechem relaxační hudby, prohlížením knížek nebo 
malováním. 

Jak často chodíte s dětmi ven? 

S dětmi chodíme ven každý den dopoledne, za každého počasí (výjimku tvoří silný déšť, vítr nebo špatná 
smogová situace). V teplejších měsících jsme venku na zahradě i odpoledne, kde si rodiče děti vyzvedávají. 

Jak pracujete s předškoláky? Věnujete se přípravě na vstup do školy? Jak? 

Zvláštní pozornost je věnována dětem v posledním roce před vstupem do ZŠ a dětem s odkladem školní 
docházky. Pro tyto děti jsou vypracované speciální plány, podle kterých probíhají každý den předškolní 
výchovy, určené pouze dětem starším 5 let. Během týdne se tak pravidelně rozvíjejí různé oblasti, v nichž 
děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do ZŠ. Mezi pravidelné předškolní 
výchovy patří jazyková výchova, grafomotorická výchova, matematické představy, hudební výchova  
a tělesná výchova. Na podzim nabízíme depistáž školní zralosti (cca konec září) a na jaře testy školní zralosti, 
obojí zajišťuje Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.  

Jaký je váš školní vzdělávací program? Specifika 

Školní vzdělávací program „Poklad je v každém z nás“ je rozdělen do deseti integrovaných bloků, které 
sledují průběh roku v přírodě i liturgická období. V celém školním vzdělávacím programu je jazykové 
výchově věnován velký prostor, s cílem porozumět, vyjádřit se, komunikovat, získávat podněty k zdravému 
sebehodnocení a sebevědomí.  

Rodiče mají možnost účastnit se programu školy i mimořádných akcí. Je jim umožněn přístup do tříd, 
společný pobyt na zahradě, zvláště u nově přijatých dětí ve snaze o nenásilnou a úspěšnou adaptaci dětí.  

Hlavní pilířem výchovy je Preventivní systém, který je založený na křesťanských hodnotách, na hlubokém 
přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná, neopakovatelná, schopná druhé obohatit a na stálé 



výchovné přítomnosti, laskavosti a vštěpování mravních zásad především příkladem pedagogů. Ve škole se 
děti seznamují se základními prvky křesťanství (katolické církve) formou vhodnou pro děti předškolního 
věku, které se tak vedou k poznávání a setkávání se s Bohem. Spolu s povědomím o náboženských pravdách 
je snaha dávat církevním svátkům správnou náboženskou náplň a umožnit rodičům zapojit se do příprav  
a účasti na oslavách v mateřské škole.  

Vzhledem k velkému počtu dětí s odlišným mateřským jazykem se v mateřské škole stále rozvíjí téma 
multikulturní výchovy. Děti si pokládají jednoduché otázky: Jaký jsem a jací jsou příslušníci mého národa? 
Kdo jsou lidé, kteří žijí okolo nás? Jak žijí? Co jim dělá radost a co je trápí? Co vím o svých kamarádech? 
Těmto dětem se věnuje zvláštní péče v oblasti jazykové výchovy a logopedické prevence. 

Jak se věnujete rozvoji řeči u dětí? 

Ve třídách se zaměřujeme na logopedickou prevenci, klademe důraz na rozvoj řečových a jazykových 
dovedností dětí. Do dopoledních programů zařazujeme dle aktuálních možností logopedická cvičení ve 
skupině (dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení). 

Rozvíjíte u dětí vztah k přírodě? 

Lásku k přírodě a úctu k životu se snažíme vštěpovat, nejen protože to je součástí školního vzdělávacího 
programu, ale také proto, že je základem křesťanské výchovy. Na děti se působí formou příběhů, pohádek, 
příkladem dospělých. Chodí se na vycházky do přírody (k řece Vltavě, kde se v zimě krmí labutě a kachny), 
do Thomayerových sadů, na Vítkov, jezdí se na výlety. Děti pomáhají s péčí o školní zahradu, starají se  
o bylinkové a zeleninové záhonky, které mohou následně ochutnat. V rámci školního roku pořádáme dvě 
brigády pro rodiče s dětmi. V každé třídě máme nádoby na tříděný odpad a děti vedeme k jejich používání. 

Ve škole se třídí odpad, využívá se mnohých ekologických programů ve spolupráci s různými organizacemi 
(Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr, Nyctalus, Divadlo pod Čepicí atd.).  

Jednoduchým způsobem se poukazuje na krásu naší planety a zároveň se upozorňuje na různé ekologické 
problémy a jejich možná řešení (odpad a jeho třídění, šetření s vodou atd.). K tomu slouží různé vycházky 
do přírody, pozorování života rostlin na zahradě, návštěva ZOO, Toulcova Dvora, realizace školy v přírodě 
atd.  

Máte v MŠ kroužky pro děti? 

V každém roce otevřeme 2-3 kroužky, které jsou určeny pro starší děti (4-6 let).  Většinou jde o sportovky, 
tanečky, výtvarku apod. 

Zvete si do mateřské školy divadlo nebo zajišťujete jiné programy pro děti? 

Každý měsíc se realizuje přímo v MŠ kulturní akce – divadlo nebo hudební program. Několikrát ročně zveme 
k nám do školky organizaci Nyctalus s ekoprogramy. Každý rok pořádáme celodenní výlety do ZOO, do 
Toulcova dvora, do Stanice přírodovědců, na Pohádkový hrad Točník. K pravidelným aktivitám patří 
každoroční exkurze na místní stanici Policie ČR, výlet do zrcadlového bludiště v Praze. Na jaře jezdíme na 
Šumavu na školu v přírodě. 

Během školního roku pořádáme besídky – Hudební akademii Cecilku, Vánoční a Velikonoční besídku, 
Hudební dílny pro maminky a tatínky, Šerpování předškoláků, Zahradní slavnost… Nechybí ani návštěva 
Mikuláše a v lednu Zimní olympiáda.  

Celé rodiny se mohou zapojit do dvou rodinných soutěží a to na podzim do Dračí soutěže a v lednu do 
soutěže O nejhezčí betlém.  

  



Jak informujete rodiče o dění ve školce? 

Na začátku školního roku dostane každý rodič vytištěný kalendář na celý školní rok. Další aktualizované 
informace jsou na dveřích a nástěnkách v MŠ. Všechny aktuality jsou taktéž dostupné na webových 
stránkách naší MŠ. 

Informace o dítěti si předáváme s rodiči dle potřeby. Rodič si může domluvit individuální konzultaci  
s učitelkou dítěte. 

Je možné do CMŠ Laura přihlásit dítě, které má speciální vzdělávací potřeby? 

V CMŠ Laura již několik let integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme zkušenost  
s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů a také se spoluprací učitele a asistenta pedagoga. Do třídy 
integrujeme max. jedno dítě, které potřebuje asistenta pedagoga. Proto je vždy nutné předem kontaktovat 
ředitelku školy a projednat možnosti zařazení konkrétního dítěte. 

Pracujete s dětmi s odlišným mateřským jazykem? 

Ano, děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v mateřské škole máme. Každá učitelka se dítěti věnuje 
individuálně.  Děti s odlišným mateřským jazykem mají několikrát týdně tzv. češtinu pro cizince, což je 
patnáctiminutová individuální výuka češtiny. Podporujeme u nich především porozumění a rozvoj řeči  
v českém jazyce.  

 

 

 


