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MŠ U Bílého králíka, s.r.o., V České Lípě



Školka s prvky Montessori pedagogiky v přírodním prostředí



Univerzitní mateřská škola ŠkaTULka v Liberci



Školka s prvky Montessori pedagogiky pro TUL



Knoflíkové 
poslání

Mateřská škola Knoflík 
je určená 
zaměstnancům Krajské 
nemocnice v Liberci. 

Škola může přijmout  i 
děti rodičů ze 
spolupracujících 
organizací s KNL 

Nebo děti bez vztahu 
ke KNL. 

Přijímání dětí se řídí 
„Kritérii přijetí do 
Mateřské školy Knoflík“ 

Úplata za pobyt v MŠ se 
řídí -platným Ceníkem 
mateřské školy



Knoflíková kapacita školy 
a počet tříd

Mateřská škola má kapacitu 88 dětí ve čtyřech třídách. 

22 dětí v jedné třídě, tedy nižší počet dětí než bývá běžné, tak je 
možné věnovat se každému dítěti. 

Ve třídách jsou děti věkově smíšené. (Děti se učí od sebe navzájem, pomáhají si a 
navazují vztahy, které obohacují jak dětí mladší, tak i starší kamarády).

Dvě třídy jsou v přízemí a dvě v patře školy. 

Přízemní třídy jsou určené i pro děti mladší tří let. 



Knoflík 
otevřený 12 
hodin denně 
po celý rok

• Otevíráme každý všední den i v  
některých vybraných státních svátcích.

• Pro děti je samozřejmě dobré trávit se 
svými rodiči co nejvíce času. Někteří tedy 
využijí více brzkou ranní dobu, jiní 
standartní, další večerní, dle svých 
pracovních směn. 

• Provozní doba ve čtyřech odděleních je 
tedy různá, tak abychom vyšli rodičům 
vstříc a zároveň splnili max. 12ti hodinový 
provoz mateřské školy. 



Knoflíková 
provozní doba ve 
třídách

• Třída A 5.45 – 17.00

• Třída B 7.00 – 17.00

• Třída C 7.00 - 17.00

• Třída D 7.15 – 19.15

• Zásadní pro nás je, aby od 9 
hodin byly ve třídě dvě učitelky 
a mohly se tak v dopoledním 
programu doplňovat



Názvy knoflíkových tříd

• Oranžový knoflík

• Žlutý knoflík

• Zelený knoflík

• Modrý knoflík

Každá třída bude pracovat podle 
svého Třídního vzdělávacího 
programu, které zaštiťuje společný 
Školní vzdělávací program Bílého 
králíka pro předškolní vzdělávání. 



Vzdělávací program mateřské školy Knoflík

Pro naši školu jsme vybrali vzdělávací program Začít 
spolu, jenž je odnoží konceptu Step by Step. 

Je to program orientovaný na všestranný rozvoj dítěte 
pomocí projektového učení a integrované tematické 
výuky. 

Klade důraz na individuální přístup k dítěti a partnerství 
rodiny a školy. 



Knoflíková 
filozofie školy

• Naší snahou je vytvářet klidné, 
bezpečné a podnětné prostředí, ve 
kterém se budou cítit dobře děti, 
učitelé i rodiče. 

• Řídíme se mottem, které jsme si 
vybrali jako hlavní bod filozofie 
naší mateřské školy „Výchova 
začíná vztahem“ (Daniel Wirtz).



Knoflíkový rytmus roku, týdne a dne

Život v mateřské škole je 
podmíněn pevným 

rytmem roku, týdne a dne, 
navozuje pocit jistoty a 

bezpečí

Tradiční slavnosti 
koloběhu roku

Jasný plán týdne, dne -
děti vědí co je čeká

Organizace dne – od 9 
hodin až šest center aktivit



Knoflíková spolupráce 

Veškerá činnost je vedena s vědomím, že dítě musí mít 
možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ (učení 
se zkušeností, práce s chybou, pravidla mateřské školy)

Spolupráce s rodiči, propojení školy a života

Spolupráce s jinými organizacemi (KNL, TUL. NIDV, PPP, 
SPC, Naivní divadlo, Lidové sady, Divizna, Zoo v Liberci…)



Prostředí 
Knoflíku

Už při tvorbě stavebního projektu jsme mysleli na to, jak je 
důležité, aby bylo prostředí a vybavení mateřské školy 
v souladu se vzdělávacím programem a s pedagogy školy. 

Pro svoji výchovně-vzdělávací práci jsme si vybrali program 
„Začít spolu“, který pracuje s tzv. centry aktivit. Většinou se 
ohraničení jednotlivých center řeší předělením místností 
nábytkem. 

My máme to štěstí, že v každé třídě vzniklo šest center 
aktivit v šesti propojených místnostech. 

Při výstavbě tříd byly použity jen certifikované zdravotně 
nezávadné materiály. Vybavení nábytkem je jednoduché a 
účelné. 

Snažíme se, aby ve školce bylo minimum umělých hmot. 



Vybavení center 
aktivit

Nejčastější centra

• Kostky

• Výtvarný ateliér

• Umění (divadlo, hudba, tanec)

• Matematika

• Čtení a psaní

• Pokusy- objevy

• Péče o domácnost (pečení)

Jednotlivá centra jsou vybavena 
Montessori pomůckami a 
podnětnými hračkami nebo 
skutečnými potřebami a 
surovinami, např.na pečení.



Centra aktivit



Naše třídy s centry aktivit



Přestavba školy



Přestavba školy



Přestavba školy



Školní zahrada a parkování

• Dětem je k dispozici i menší 
zahrada s hracími prvky, záhony, i 
prvky určenými pro 
polytechnickou výchovu a 
badatelsky orientované 
vyučování.

• Parkoviště je ráno k dispozici 
rodičům zdarma po dobu 15 
minut



Školy
„Začít
spolu“ v 
Liberci

ZŠ Lesní 
Liberec

Lesní 12
Liberec 
460 01

www.zslesni.cz

ZŠ 
Vrchlického

Vrchlického 
17

Liberec 
460 01

www.vrchlickeho.cz

MŠ Motýlek
Broumovská 
840/7

Liberec 
460 01

ms.motylek@volny.cz

MŠ Srdíčko Oldřichova 5
Liberec 
460 01

srdicko@liberec.net

http://www.zslesni.cz/
http://www.vrchlickeho.cz/
mailto:ms.motylek@volny.cz
mailto:srdicko@liberec.net


Den ve
škole
„Začít
spolu“



Zapisování do 
center aktivit

U každého centra je vždy
vyznačeno kolik dětí
může v daném centru
aktivity být. 



Centrum 
domácnost/pokusy/stravování

Domácnost Pokusy a objevy



Výtvarný ateliér/stravování

Praktický život
Výtvarné a pracovní      

činnosti



Centrum kostky/ranní uvítání, filtr

Stavebnice Hračky



Elipsa (Divadlo, hudba), ložnice 



Centrum divadlo a hudba (na elipse), 
ložnice 



Centrum matematika (ložnice)

Montessori pomůcky



Centrum čtení 
a psaní

(ložnice)



Školní zahrada

• Učební přírodní zahrada pro 88 dětí

• Smyslová zahrada

• Polytechnická výchova a pěstitelství 

• Herní prvky



Stravování

• Jsme zapojeni do projektu iniciativy 
Skutečně zdravá škola, který se 
celorepublikově snaží zkvalitnit úroveň 
stravování v českých školách.

• Jídlo se do naší mateřské školy dováží 
z Menzy TUL, kde je pro stravování 
předškolních dětí vyčleněno celé jedno 
pracoviště, které vaří pro několik 
mateřských škol.



Zdravé stravování
projekt „Skutečně zdravá škola“



Personální 
zajištění

Ředitelka školy

Počet pedagogických 
pracovníků: 9

Provozní zaměstnanci (výdej 
jídla, dopolední úklid, 
povlékání, atd.): 2

Studenti TUL- DPP



Naše slečny a paní učitelky



Naše slečny a paní učitelky



Naše slečny a paní učitelky



Naše školní hospodyně



Kritéria Bodové 
hodnocení

Opakované podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání (opakovaný zápis) *

1 rok 1

2 roky a více
2

Věk dítěte v době nástupu do MŠ
k 1.9.

5 a více let 5

3 – 4 roky 2

Méně než 3 roky (2,6 – 3 roky) 1

Oba rodiče jsou zaměstnanci KNL v celkovém úvazku
větším než 1,5 8

Oba rodiče jsou zaměstnanci KNL v celkovém úvazku
větším než 1 7

Jeden rodič je zaměstnancem KNL v celkovém úvazku
větším než 0,5 5

Jeden rodič je zaměstnancem KNL v úvazku větším 0,1
4

Prarodič/e je/jsou zaměstnanci KNL v celkovém
úvazku větším než 0,5 3

Prarodič/e je/jsou zaměstnanci KNL v úvazku větším
než 0,1 2

Rodič nebo prarodič je ze spolupracující organizace
1

Bez vztahu k KNL 0

Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu pobytu 3

MŠ navštěvuje sourozenec ** 3

* Dítě mohlo být přijato vzhledem k věku, ale nebylo přijato z důvodu naplnění kapacity MŠ
**V době nástupu dítěte do MŠ sourozenec vykonává docházku do MŠ nebo bude přijat od 1.9. např. jako předškolák



Výše 
školného v 

Knoflíku

Roční školné v mateřské škole

• 4800,- Kč - dotované pro 
zaměstnance KNL

• 36000,-Kč částečně dotované pro 
spolupracující organizace, 
viz.příloha

• 42000,- Kč nedotované

• Rodiče jsou povinni uhradit školné 
ve 12-ti měsíčních splátkách, výše 
měsíční splátky činí 400,- Kč 
(dotované pro zaměstnance KNL 
3000,- Kč (částečně dotované pro 
spolupracující organizace), 3500,-
nedotované 



Způsob 
platby 

školného v 
Knoflíku

Varianty úhrady školného

• strháváním školného měsíčně 
ze mzdy, v tomto případě 
musí být dáno svolení se 
strháváním ve formě dohody,

• bankovním převodem vždy 
nejpozději do 5. dne v měsíci 
na účet Krajské nemocnice 
v Liberci 



Výše 
stravného v 

Knoflíku

Výše stravného (ranní svačina, oběd, 
odpolední svačina, pitný režim) činí denně: 
62,- Kč

Měsíčně: 1240,- Kč

Zálohová měsíční platba zahrnuje 20 dní 
v měsíci, při vyúčtování stravného v lednu a 
září bude zohledněn skutečný počet 
pracovních dnů v měsíci.

Úhradu stravného je nutno provést na účet 
mateřské školy:

MĚSÍČNĚ - nejpozději do 5. dne v měsíci, 
bankovním převodem 



Zápis do MŠ k 1.9.2019

Pondělí 6.května 2019

od 13 do 17 hodin

v přízemí budovy Q 

v kanceláři pro podávání stížností

(která se tím změní v příjemné místo zápisu)



Slavnostní 
otevření MŠ

30.8.2019 pátek

Slavnostní 
přestřižení pásky

Společná 
prohlídka školy

Ochutnávka 
dobrot z MENZY



Kontakt

MgA. Ivana Honsnejmanová

Tel. 602 855 474

ms@ubilehokralika.cz

www.msknoflik.cz

mailto:ms@ubilehokralika.cz


Seznam ilustračních fotografií

1-3 foto MŠ U Bílého králíka ,Žizníkov

4-7, 13-32 foto  MŠ ŠkaTULka v Liberci

11-14,34-38 foto MŠ KNofLík v Liberci

15,16 foto www.zacitspolu.cz

8-10, 33,39,40 foto knoflíky, www.pinterest.com

Fotografie určeny pouze k propagaci školy.


