
Mateřská škola
Mateřská škola Křižanovice je od školního roku 2017/18 dvoutřídní s kapacitou 37 dětí.  Vedoucí
učitelkou  je  Barbora  Kozáková,  učitelkami  pak  Nataša  Jakabová  a Jana  Fenyková.  O provozní
záležitosti (úklid, výdej obědů) se stará paní Marie Nejedlá.

Kapacita MŠ je v současné době zcela naplněna, školku navštěvuje 37 dětí, které jsou rozděleny
do dvou  tříd  –  12 dětí  v nové  třídě  v budově  ZŠ  (p.uč.  Kozáková)  a 25 dětí  v budově  původní
školky  (p.uč.  Jakabová,  Fenyková).  V naší  školce  od školního  roku  2017/18  působí  školní
asistentka  Nikola  Hanousková.  Tato  pracovní  pozice  je  financována  z evropského  projektu  OP
VVV,  do kterého  se naše  školka  zapojila.  Kapacita  MŠ se bude  od příštího  školního  roku ještě
navyšovat díky rekonstrukci původní školky, která bude zahájena v nejbližší době. Zápis dětí do MŠ
pro příští školní rok plánujeme ve čtvrtek 3.5.2018.

Provozní doba MŠ je pondělí - pátek od 6:45 do 16:00 hod. Školné v naší MŠ činí 210 Kč/měs., což
je ve srovnání s ostatními mateřskými školami nejen v okolí velmi příznivá cena.

I v naší školce se v rámci finančních možností snažíme postupně obnovovat vybavení jak co se týká
nábytku, tak i hraček. V několika posledních letech byly do zařízení MŠ investovány poměrně velké
finanční prostředky. Bylo zakoupeno 25 nových lehátek, nová kopírka, nový notebook, vyměněno
osvětlení.  Velkou  investicí  bylo  zakoupení  nerezového  vybavení  do výdejny  stravy,  zakoupení
pomůcek pro předškolní tělesnou výchovu a vybavení šatny novým nábytkem. Novým nábytkem
byla  vybavena  i učebna  mateřské  školy.  Každoročně  jsou  investovány  prostředky  do vybavení
školky hračkami a pomůckami pro rozvoj dětí. Zatím poslední (a největší) investicí bylo kompletní
vybavení nové třídy v budově ZŠ.

Stejně jako žáci ZŠ, i děti z MŠ absolvují každoročně řadu akcí mimo běžnou docházku. Jsou to
např. různá  divadelní  představení  (Brno,  Vyškov),  výuku  plavání  pro předškoláky,  školní  výlet
a řadu  dalších  akcí,  včetně  akcí  pro veřejnost  (vánoční  besídka,  besídka  ke Svátku  matek).
Každoročně děti pod vedením svých učitelek několikrát vystupují na vítání nových občánků.

Stravování  je,  stejně  jako  v ZŠ,  zajištěno  dovozem  jídel  ze školní  jídelny  ZŠ  Komenského
ve Slavkově  u Brna  (oběd  a odpolední  svačina),  dopolední  svačiny zajišťuje  firma  Gastroservis
Křižanovice.
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