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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 

Název školy:  Mateřská škola Dolní Lhota, U Školy 76, příspěvková organizace 

Adresa:   U Školy 76, 747 66 Dolní Lhota 

IČ:     750 275 42 

IZO:   600 141 942 

Zřizovatel:   Obec Dolní Lhota, Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

Ředitelka:   Jana Kovalová 

Typ školy   Mateřská škola s celodenním provozem 

Číslo účtu:   181 754 951/0300  

Telefon:   792 338 341 

Mobil:   773 634 445                                               ředitelka školy 

Email:   msdlhota@volny.cz 

    janakovalova@msdolnilhota.cz  

www stránky:  www.msdolnilhota.cz  

 

 

Platnost:   od 1. 9. 2020 do 31.8.2026 

 

 

 

 

V Dolní Lhotě dne 31. 8. 2020                       

                                                                                                    ……………………………............................ 

                                                                                                               ředitelka mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

mailto:msdlhota@volny.cz
mailto:janakovalova@msdolnilhota.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Naše mateřská škola má dlouholetou tradici a pověst zařízení nabízejícího kvalitní předškolní vzdělávání.  

Mateřská škola je od 1. 9. 2020 samostatným právním subjektem.  

Mateřská škola v obci Dolní Lhota u Ostravy byla zřízena v roce 1946 v jedné uprázdněné místnosti v budově 

nynější Základní školy. Pedagogický dozor nad Mateřskou školou vykonával třídní učitel Obecné školy. Školní 

budova, ve které sídlí dodnes místnosti Mateřské školy se samostatným vchodem, prošla mnohými 

rekonstrukcemi a vnitřními úpravami. 1.dubna 1966 byla otevřena jednotřídní Mateřská škola s celodenním 

provozem. Od roku 1975 však kapacitně nestačila a děti dojížděly do vedlejší Mateřské školy v Čavisově.  

Usilovalo se o přestavbu Mateřské školy pro větší počet dětí. A to se povedlo. 

11. května 1980 došlo k otevření druhého oddělení. V letech 2004 až 2012 prošla budova školy celkovou 

rekonstrukcí. MŠ je doposud dvoutřídní s celodenním provozem a kapacitou 53 dětí. Nachází se zde třída 

Motýlci, zde jsou vzdělávány děti od 3 let (případně 2,5 let) do 4 – 4,5 let. Dále je to třída Berušky, do níž 

následně přecházejí děti ze třídy Motýlků a jsou zde vzdělávány do konce jejich předškolní docházky. Každá 

třída má svou hernu, pracovnu, šatnu, umývárnu, WC a jídelnu s výdejnou, odpovídající hygienickým 

požadavkům daných KHS Ostrava. Škola je obklopena prostornou zahradou s dostatkem zeleně, zahradním 

domečkem, pískovištěm s pergolou a lavičkami pro odpočinek. Asfaltové hřiště slouží pro jízdu na dopravních 

prostředcích. Vzrostlé túje poskytují ve slunných dnech příjemný polostín a mlhoviště pak osvěžení všem 

dětem. 

Mateřská škola disponuje vlastní školní jídelnou, která zajišťuje stravování 210 strávníkům ( mateřská škola 

Dolní Lhota, mateřská škola Čavisov, základní škola, cizí strávníci). Její prostory a vybavení v současné době 

plně vyhovuje hygienickým požadavkům. 

Žijeme uprostřed přírody, a proto je naším posláním: rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, 

tvůrčího dítěte cestou přirozené výchovy se zaměřením na celoroční ekologické aktivity a zdravého způsobu 

života. Dáváme dětem základy pro celoživotní vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb. 

Pracujeme podle rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní, standardní a 

nadstandardní péči, kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení 

smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznání. Denně věnujeme pozornost prevenci vadné 

výslovnosti, rozvoji souvislého vyjadřování, správnému držení tužky a uvolnění ruky. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby naše děti byly stále šťastné a spokojené a 

jejich prostřednictvím i jejich rodiče. 

Vize 

 

Naše školka by měla být místem, kam děti budou chodit rády a beze strachu a kde děti: 

 budou prožívat radostné chvíle ve společenství kamarádů 

 budou získávat pocit sebevědomí 

 budou rozvíjet své schopnosti a znalosti převážně formou prožitkového učení 

 budou vedeny k samostatnosti 

Od pedagogů očekáváme vysokou odbornost, vstřícnost a individuální přístup. Od rodičů očekáváme spolupráci a 

zájem ve všech oblastech. 


