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Mateřská škola Kingswood childcare

se nachází v hlavním městě Irska, v hrabství Dublin
2 Tynan Hall Park, Kingswood.

Jedná se o soukromou mateřskou školu rodinného typu, 
která je vybudována v přízemní části rodinného domu se 

zahradou. 



V mateřské škole jsou homogenní 3 třídy (2-3 roky, 3-4 roky, 4-5 let),  jsou zde děti s 
OMJ, v našem případě se jednalo o češtinu, polštinu a slovenštinu.

Celkový počet dětí ve třídě je cca 10. 



Vstup do každé třídy je zabezpečen dětskou ohrádkou s bezpečnostním 
pojistkou, místnosti propojuje úzká chodba. Ve třídě má každé dítě 

úložný box na osobní věci. Děti se nepřevlékají ani nepřezouvají. 



Na zdech mají děti 
vyvěšen režim dne, 

piktogramy s činnostmi, 
písničky, výtvarné práce a 

projekty, na kterých 
pracují.



Na zdech mají děti vyvěšen režim 
dne, piktogramy s činnostmi, 

písničky, výtvarné práce a projekty, 
na kterých pracují.



Také se zde nacházejí 
informace pro rodiče a 

fotografie z činností, 
které děti ve školce 

dělaly.



Také se zde nacházejí 
informace pro rodiče a 

fotografie z činností, které 
děti ve školce dělaly.

Svačinu si děti nosí z 
domova, oběd je 

dovážen a ve školce se 
jen ohřívá – tradiční 

irská kuchyně. Rodiče 
děti na oběd zapisují 

do tabulky. 



Sociální zařízení je pro všechny společné. Součástí je i přebalovací pult. 
Pro běžnou hygienu je v každé třídě nízko posazené umyvadlo.



Pro volnou hru učitelky nabízí na stůl každý den různé aktivity. Některé 
hračky jsou stálé, některé se obměňují, protože jsou uloženy mimo třídu.



Režim dne:
Děti se ráno 
přivítají, paní 

učitelka zapíše 
docházku, 

chvilku si s nimi 
povídá, zpívají 
písničky a pak 
paní učitelka 
položí na stůl 
pomůcky pro 

nějakou činnost.



Řízená činnost bývá zpravidla u stolu. 



Dětem je dán prostor pro 
experimenty a pokusy



Do řízené činnosti, jsme se zapojili i my, prostřednictvím naší průvodkyně 
Evy, která má v této školce dceru. Děti poslouchaly legrační pohádku o 

paní, které ulétly kalhotky. 



Po obědě děti odpočívají v sedě u stolu při 
klidových činnostech nebo se dívají na pohádky. K 
dispozici je i relaxační gauč.



Zahrada je rozdělena do několika 
částí. Skluzavky a prolézačky, volný 

prostor na běhání, kuchyňka s pískem 
a odstrkovadla.



Celá plocha je 
potažena kobercem 
z umělé trávy, nebo 
dřevěnou podlahou



Na závěr roku probíhá „Graduation
day“. Je to slavnost pro děti, které 

odchází do školy.


