
MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTRNÁ 1084,
OSTRAVA PORUBA



Provozní doba: 
6:00 – 16:30

Zřizovatel: 
Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, 

Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava – Poruba

Mateřská škola Větrná 1084 je odloučeným pracovištěm
Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace

Jedná se o mateřskou školu s celodenní péčí.



Budova je dvoupatrová.

V přízemí se nachází šatny dětí, kuchyň 

a kancelář vedoucí jídelny.

V prvním patře jsou umístěny dvě třídy 

(Sluníčka a Hvězdičky), kuchyňka, 

místnost pro provozní zaměstnance. 

V druhém patře jsou další dvě třídy 

(Kuřátka a Berušky) a kuchyňka.



Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou sto dětí. 

Je umístěna v klidné části 3. obvodu Ostravy-

Poruby. 

V areálu mateřské školy se nachází zahrada, která 

se může pyšnit hromadou komplexů a prvků z 

přírodních materiálů (dřevěný vrtulník, vodní 

prvek, Robinsonova chýše, kmeny stromů, 

dřevěná auta, dendrofón, broukoviště a další.)



Cíle našeho vzdělávacího programu

Respektovat přirozená práva a potřeby dítěte, respektovat rozdílné potřeby dětí.

Podporovat osobnostní a sociální rozvoj dítěte, udržovat mezi nimi rovnováhu.

Probudit u dítěte pozitivní motivaci k poznání, tvoření a učení se.

Zajistit vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí.

Spolupracovat s rodiči, informovat a zapojovat je do aktivit mateřské školy.

Vytvářet pro děti příjemné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se mohou 

realizovat, učit samostatnosti, vzájemnému porozumění a navazování vztahů s ostatními 

dětmi i dospělými.



NAŠE 

TŘÍDY



Třída Sluníčka

• třída s prvky waldorfské pedagogiky

• věkově heterogenní třída pro děti od dvou do šesti let

• děti se v této třídě starají o želvu jménem Klára





Třída Hvězdičky

• třída s prvky waldorfské pedagogiky

• věkově heterogenní třída pro děti od tří do sedmi let, včetně vzdělávání dětí 

s odloženou školní docházkou

• děti se v této třídě starají o rybičky a šneky





Třída Berušky

• věkově heterogenní třída pro děti od tří do sedmi let, včetně vzdělávání dětí 

s odloženou školní docházkou

• vzdělávání ve třídě klade důraz na environmentální výchovu

• děti se v této třídě starají o rybičky





Třída Kuřátka

• věkově heterogenní třída pro děti od dvou do sedmi let, včetně vzdělávání dětí 

s odloženou školní docházkou

• třída zaměřená na osobností rozvoj dítěte

• děti se v této třídě starají o agamu jménem Agáta





NAŠE
ZAHRADA





Akce a činnosti mateřské školy

• výlety 

• návštěvy divadla, divadlo v MŠ

• exkurze

• kurz lyžování 

• oslavy svátků i narozenin všech dětí

• besídky

• účast na výtvarných i sportovních 

soutěžích

• slavnost Loučení se školáky

• pečení s dětmi

• oslavy Mikuláše, Adventu, Vánoc, Tří 

králů, Masopustu, Velikonoc, pálení 

čarodějnic a Morény, Dne matek, Dne 

Země

• a další …

Spolupráce s:

• Pedagogicko-psychologickou poradnou 

• Základní školou

• Střediskem přírodovědců

• Knihovnou města Ostravy











KONTAKTY

Telefon

MŠ Dětská  - 558 275 030

MŠ Větrná  - 558 275 035

E-mail

ms.detska@seznam.cz

ms.vetrna@seznam.cz

www stránky

www.ms-detska.cz

www.msve.cz


