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Proč je mateřská škola pro dítě důležitá?

• pozná nové prostředí a kamarády
• naučí se samostatnosti
• zažije spoustu neopakovatelných zážitků
• ochutná dobrá a zdravá jídla
• bude malovat, hrát hry i zpívat
• připraví se na vstup do 1. třídy 

Statutární město Jablonec nad
Nisou zřizuje 18 samostatných
mateřských škol, z nichž někte-
ré mají odloučená pracoviště.

Obecně závazná vyhláška
č. 5/2016 stanoví pro všechny
MŠ jediný školský obvod, kte-
rým je celé území města Jab-
lonce nad Nisou. 

Zákonní zástupci tak mají
možnost přihlásit své dítě do li-
bovolně zvolené mateřské ško-
ly na území našeho města.

Provozní doba všech mateřských škol v Jablonci nad Nisou je jednotná, a to 6.30–16.30 hodin.



V ážení rodiče, nastala chví-
le, kdy své dítko pustíte
z náruče a předáte je zku-

šeným pedagogickým pracovnicím
v některé z jabloneckých mateř-
ských škol. Sama jsem matka dvou
dětí a pamatuji si, jak jsem vedla
své syny do školky poprvé.  

Jablonec nad Nisou jich nabízí cel-
kem osmnáct a zatím se daří umís-
tit všechny jablonecké děti starší tří
let, které se k zápisu přihlásí. Ma-
teřská školka je první institucí, ve
které je vaše dítě poprvé samo za
sebe. Tady sbírá první podněty, jež
ho připraví na školní docházku, učí
se být v kolektivu, mít povinnosti
a úkoly. Učí se ale také dovednos-
tem, které doma třeba nevidělo.    

V loňském roce poprvé, letos už
podruhé budete dítě do mateřské
školy zapisovat přes internetový
zápisový portál: 

https://zapisdoms.mestojablonec.cz.

Vybrat si můžete jakoukoli školku,
protože jako školský obvod je sta-
novené celé město, ale mějte na pa-
měti, že nejlépe se dítě cítí co nej-
blíže svého domova. Tam, kde se
pohybuje i mimo školní docházku,

kde si hraje s dětmi, s nimiž sdílí
školku. 

Jestliže patříte k rodičům, co po-
třebují nastoupit do zaměstnání
dříve a potřebujete péči o dítě men-
ší než tříleté, máte možnost využít
některé ze soukromých výchov-
ných zařízení, na něž vám tato bro-
žura také nabízí kontakty. A statu-
tární město vám pomůže s úhradou
školného.

Ať si vyberete jakoukoli mateř-
skou školu v Jablonci nad Nisou,
přeji vám, abyste vybrali správně
a vaše dítě do ní chodilo rádo. 

Úvodní slovo 
náměstkyně primátora 

Jany Hamplové

Jana Hamplová
náměstkyně primátora
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou
28.  ř í jna 16 –  MŠ Adélka

Ředitelka 

Hana Nováková

777 766 790
28rijna@materska-skola.com
28rijna.materska-skola.com

Mateřská škola Adélka je
trojtřídní, umístěná v his-
torické vile, která se na-

chází v centru města, v dostupnos-
ti MHD. 

Děti jsou ve třídách rozděleny
podle věku. 

Součástí naší MŠ je prostorná,
dobře vybavená tělocvična, kterou
využíváme i ke společenským udá-

lostem (divadlo, karneval, setkává-
ní s rodiči). 

K mateřské škole přiléhá velká za-
hrada dobře stíněná vzrostlými
stromy, zařízená dřevěnými herní-
mi prvky. 

Spolupracujeme s logopedy, psy-
chology, s učitelkami ze ZŠ a dalšími
odborníky. K plnění cílů výchovně
vzdělávací práce využíváme v prů-
běhu roku i řadu výletů mimo MŠ.

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno
Arbesova 50 – MŠ U Pěti veverek

Ředitelka

Zuzana Křivancová

778 056 140
arbesova.materskaskola@seznam.cz

www.msarbesova.cz

Naše mateřská škola se na-
chází v klidné části města,
blízko lesa a přehrady. 

Škola má čtyři moderně vybavené
třídy. Dvě v budově pavilónového
typu a dvě v nové budově, monto-
vaného typu (od února 2020). 

Děti jsou do tříd rozdělovány
podle věku. Školní vzdělávací pro-
gram naší mateřské školy „S kufří-
kem na cestách, poznáváme plno

krás“, vychází z prožitkového učení,
s podporou artefiletického pojetí
výchovy. Spolupracujeme s logope-
dem (navštěvuje MŠ jednou týd-
ně), PPP a dalšími odborníky. Zajiš-

ťujeme všem dětem lyžařský výcvik
a výuku anglického jazyka. 

Naším cílem je společně s rodiči
a dětmi budovat přátelské prostředí,
ve kterém nám všem bude příjemně.

(neoficiální název)



Ředitelka

Mgr. Jana Horáčková

725 369 911
ms.rynovice@seznam.cz

www.msrynovice.cz

Mateřská škola Pod Lesem
se nachází v klidné okra-
jové části Jablonce nad

Nisou-Rýnovice, v blízkosti místní
základní školy a lesa. 

Ve dvoupatrové budově, typu ro-
dinné vily, jsou tři homogenní třídy
s kapacitou 67 dětí. Prostory tříd
jsou vybaveny moderním nábyt-
kem, hračkami, vhodnými učební-
mi pomůckami, moderní informač-

ní technologií, které nám pomáhají
naplňovat cíle ŠVP s názvem „Jaro,
léto, podzim, zima, ve školce je
vždycky príma.“ 

Součástí školy je pěkná zahrada
s herními prvky pro rozvíjení pohy-

bových dovedností a nově zrekon-
struovaný zahradní objekt ke vzdě-
lávání. Škola úzce spolupracuje se
základní školou, PPP, SPC a klinickým
logopedem. Dětem nabízíme výuku
plavání, angličtiny, předškoličku. 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice
Československé armády 37 – MŠ Pod Lesem

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín
Dolní  3969 –  MŠ Kostička

Ředitelka 

Adéla Machalová

483 722 062
mskokonin@seznam.cz

www.mskokonin.cz

Mateřská škola „Kostička“
je moderně vybavená čtyř-
třídní MŠ pavilonového

typu, v blízkosti MHD, která se na-
chází v Jablonecké části města
Kokonín.  

V hlavní budově mateřské školy
se nachází tři třídy o kapacitě 68 dě-
tí a je naplněna mladšími dětmi.
V budově Základní školy Kokonín
je zřízena třída pro nejstarší děti
s povinnou předškolní docházkou
o kapacitě 22 dětí. Děti do tříd roz-
dělujeme podle věku. Všechny třídy
jsou moderně vybaveny. Součstí MŠ
je plně vybavená keramická dílna. 

Mezi přednosti naší MŠ patří za-
hrada s parkovou úpravou, vybavená
herními prvky. V blízkosti mateřské
školy je les, louky. Volnou přírodu

plně využíváme k naplňování cílů
ŠVP „Barevná Kostička“. 

Usilujeme o klidnou příznivou at-
mosféru podporující přirozenou

spontánnost dětí. Zaměřujeme se
na celkový harmonický a všestran-
ný rozvoj dítěte s prožitkovým uče-
ním.

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Havlíčkova 4 – MŠ Pod Peřinkou

Ředitelka 

Jolana Stejskalová

733 644 370
podperinkou@mshavlickova.cz

www.mshavlickova.cz

Hlavní budova mateřské
školy „Pod Peřinkou“ je
budovou vilového typu.

Prostory MŠ tvoří tři třídy, v nichž
jsou děti rozděleny dle věku, ložni-
ce, nová sociální zařízení, nové
šatny. 

Součástí školy je také školní jídel-
na a vlastní kuchyň, která vaří dle
zásad zdravého stravování a kera-
mická dílna. Velkou výhodou naší
MŠ je zrekonstruovaná zahrada
a strategická poloha na rozhraní
dvou sídlišť, v blízkosti vlakového
nádraží. Umístění naší školy i blízko
lesa a přírody umožňuje realizaci
školního vzdělávacího programu
z velké části v přírodě. 

Odloučené pracoviště se nachází
v novém křídle ZŠ Pasířská, před-

školní třída MŠ byla nově vybudo-
vána i s hygienickým zázemím pro
žáky i učitelky. Naším nejdůležitěj-
ším partnerem je rodina.  V duchu

motta: „...dobře je nám Pod Peřin-
kou...“, chceme, aby se u nás všich-
ni cítili dobře, jako „…pod peřin-
kou…“.

(neoficiální název)

odloučené pracoviště, ZŠ Pasířská 72



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Hřbitovní  10  –  MŠ Jablůňka

Ředitelka 

Hana Hušková

483 320 873
hrbitovni@materska-skola.com
jablunka.materska-skola.com

Mateřská škola Jablůňka je
dvou pavilónová čtyřtříd-
ní škola, kterou obklopují

rozlehlé zahrady, osázeny středně
vysokou zelení, s dostatkem dět-
ské zahradní architektury.

Nachází se v klidném prostředí, je
dobře dostupná MHD. Složení dětí
ve třídách je věkově smíšené.

Pracujeme podle ŠVP „Školka plná
dětí“ a naše motto zní: „Nikdo ne-
může nikoho nic naučit, ale učitel

může vytvořit takové podmínky,
v nichž se dítě naučí něco samo“.
Třídy a všechny přilehlé prostory
jsou moderně vybaveny dostateč-
ným množstvím nábytku, hračkami
a didaktickými pomůckami. Před-

ností školy jsou prostorné místnos-
ti a dvě tělocvičny. Všechny přilehlé
prostory u každé třídy se vzájemně
prostupují. Vše vyhovuje nejrůzněj-
ším skupinovým i individuálním čin-
nostem dětí.

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Husova 3  –  MŠ Kapička

Ředitelka 

Mgr. Lucie Papoušková 

778 061 314
husova@materska-skola.com

www.mskapicka.cz

Mateřská škola „Kapička“
je trojtřídní MŠ vilového
typu, která se nachází

v blízkosti lesa, nedaleko oprave-
ného Novoveského koupaliště. 

Sídlí v dosahu MHD a také vlaku.
Děti jsou do tříd rozdělovány pře-
vážně podle věku. Nadstandardem
naší MŠ je zdravotní program, kte-
rý se zaměřuje na správný pohybo-
vý a motorický vývoj dětí.  Během
zimních měsíců využíváme saunu
a také rádi tvoříme z keramické hlí-

ny.  Pracujeme podle ŠVP „Z mráč-
ku padá kapička až na naše očička“,
kde se zaměřujeme především na
prožitkové vyučování.

Spolupracujeme s nedalekou zá-
kladní školou, logopedem, pedago-

gicko-psychologickou poradnou
a dalšími odbornými pracovníky
a organizacemi.

(neoficiální název)

sauna



Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno
Josefa Hory 31 – MŠ Mšeňáček

Ředitelka 

Bc. Eva Tuhá 

734 441 722
ms.msenacek@seznam.cz

msmsenacek.cz

Mateřská škola „Mšeňáček“
je pětitřídní MŠ, paviló-
nového typu, která se na-

chází uprostřed sídliště Mšeno,
v těsné blízkosti jablonecké pře-
hrady a lesa. 

Čtyři třídy jsou na hlavní budově,
jedna třída v odloučeném pracoviš-
ti naproti hlavní budovy. Všechny
třídy jsou heterogenní. K hlavní bu-
dově i k odloučenému pracovišti
náleží plně vybavená zahrada, kte-
rá umožňuje volný všestranný po-
hyb, pěstební činnosti i pozorování
přírody. Pracujeme podle ŠVP „S pří-
rodou jsem kamarád, tak ji chráním
a mám ji rád.“ Zaměřujeme se v něm
na vztah k přírodě a všestranný roz-
voj dítěte. Všechny třídy jsou vyba-
vené didaktickými pomůckami a IC
technikou.

Spolupracujeme s klinickou logo-
pedkou, ZŠ Mozartova a Arbesova,
s ekologickými centry v okolí, s PPP,
s Lesy ČR. 

Nadstandardní činnosti – angličti-
na, keramika, flétna, mluvení, taneč-
ky, výtvarka, plavecký výcvik, lyžař-
ský výcvik, cvičení v městské hale,
škola v přírodě, Metoda dobrého
startu, pěvecký sbor Skřivánek.

Každý měsíc ve školním roce při-
pravujeme pro rodiče či s rodiči
školní akce – stopovaná, vánoční
a velikonoční dílny, drakiáda, Den
matek a Otců, Sportovní dopoled-
ne, brigády jarní a podzimní na za-

hradách, rafty, týden školní zralosti,
loučení se školáky, třídíme hliník
a elektroodpad, jsme zapojeni do
projektu Malý zahradník, Se soko-
lem do života a Děti na startu, jsme
zapojeni do celostátního programu
MŠ Mrkvička.

(neoficiální název)

odloučené pracoviště



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Jugoslávská 13 – Žlutá školka

Ředitelka 

Bc. Renata Kolischová 

733 161 206
msjugoslavska@seznam.cz

www.msjugoslavska.cz

Mateřská škola se nachází
v Dresslerově vile v cent-
rální části města. Interié-

ry mateřské školy jsou vybaveny
moderním nábytkem, hračkami
a IT technologií.

Vzdělávání mateřské školy je sou-
částí prostředí, ve kterém děti žijí –
propojením života města s příro-
dou. Děti hravou formou čerpají
poznatky z minulosti (lidové zvyky
a tradice) a směřují do budoucnos-
ti (používáním moderních techno-
logií – interaktivní stůl a tabule, pec
na keramiku). 

U mateřské školy je hřiště a roz-
lehlá zahrada typu lesoparku, v těch-
to prostorách je vybudovaná nauč-
ná stezka „Les přichází do města“
a „Les promlouvá k dětem“. Skřítek
Dubánek provází děti hravou formou

projektem „Přírodověda v MŠ“. MŠ
spolupracuje se Spolkem přátel MŠ
Jugoslávská při pořádání různě za-
měřených aktivit – dlouhodobé po-
byty v přírodě, výlety, návštěvy di-

vadel, akce s rodiči, logopedická
poradna

Prioritou školy je skloubit vzdělá-
vací činnost s odloučeným praco-
vištěm (Červená školka).

(neoficiální název)



Odloučené pracoviště
Nemocniční 15a – Červená školka

Vedoucí odloučeného pracoviště 

Jana Šůrová 

777 912 291
msnemocnice@seznam.cz

www.msnemocnice.cz

Mateřská školka se nachází
v moderní budově posta-
vené přímo v areálu jab-

lonecké nemocnice. 

Součástí areálu je školní zahrada
s herními prvky a částí lesoparku.
Do mateřské školy se přednostně
přijímají děti mladší 3 let a děti za-
městnanců nemocnice.

Vzdělávání dětí se zaměřuje na li-
dové zvyky a tradice. Nabídka čin-

ností je přizpůsobena dětem mlad-
ším 3 let. Velký důraz je kladen na
přirozenou hru dětí. Hlavním cílem
vzdělávání dětí v mateřské škole je
rozvoj řečových schopností, jemné
a hrubé motoriky dětí a sociálního

cítění dostatečnou nabídkou pohy-
bově hudebních, výtvarných a ko-
munikačních činností prostřednic-
tvím pohádek, her a písní.

MŠ Červená školka je odloučeným pracovištěm
MŠ Jugoslávská 13. Zaměřuje se na vzdělávání 

dětí mladších tří let.

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Lovecká 11  –  MŠ Pampel iška

Ředitelka 

Bc. Kateřina Sýkorová 

734 315 545
mslovecka@seznam.cz
www.mspampeliska.eu

Školka Pampeliška je nově
moderně vybavená zrekon-
struovaná šestitřídní MŠ. 

Čtyři třídy máme v reprezentativ-
ní vile v Lovecké ulici a dvě třídy
v ZŠ v Sokolí 9.

Obě školky jsou od sebe kousek
a nacházejí se v klidné vilové čtvrti
nedaleko od středu města, ale i od
louky a lesa Dolina nebo Novoves-
kého koupaliště. Jednu věkově he-
terogenní třídu máme zaměřenou
na seznamování s němčinou. Tato

třída má uzavřené partnerství s ně-
meckou školkou Knirpsenland za
Žitavou. 

V ostatních třídách jsou děti dle
věku, do pracoviště v Sokolí už od-
cházejí jen předškoláci. Naší výho-
dou je, že ve třídách v Lovecké má-
me pouze 20 dětí a ve třídách
v Sokolí pouze 15 dětí, což je pro

všechny děti a zvlášť pro předškolá-
ky v Sokolí obrovský bonus. Školka
má velikou zahradu, kterou využí-
váme i k setkávání s rodiči. Pravi-
delně docházíme i na nové sportovní
hřiště v Sokolí ulici. Klademe velký
důraz na pohodu dětí, individuální
přístup a vážíme si spolupráce s ro-
diči.

(neoficiální název)

odloučené pracoviště, Sokolí 9



Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno
Mechová 10 – MŠ Muchomůrka

Ředitelka 

Irena Šolcová

725 369 922
ms.mechova@seznam.cz

www.ms-mechova.cz

Mateřská škola Muchomůr-
ka je čtyřtřídní škola o ka-
pacitě až 110 dětí. 

Má výhodné umístění i vzhledem
k dopravní obslužnosti, nedaleko
školky jsou dvě ZŠ. 

Škola je sídlištní, ale má krásnou
rozlehlou zahradu. Nacházíme se
blízko jablonecké přehrady, spor-
tovního areálu Břízky i lesa. Polohu
školy plně využíváme ke každoden-
nímu pobytu venku a k plnění naše-
ho školního výchovně vzdělávacího
programu. 

Hlavní téma ŠVP a zároveň i mot-
to naší školičky je „KAMARÁDÍME“.
Zdrojem tvořivého, zvídavého a spo-
kojeného dítěte zůstává hra s pří-
rodním materiálem, Činnosti jsou
pro děti přirozené, nenásilné, dáva-

jí dítěti volnost a svobodu. Škola je
zaměřena na práci s keramickou
hlínou a na pohybové aktivity. Se-
znamujeme děti i se základy anglic-

kého jazyka. Všechny aktivity jsou
poskytovány bezplatně. Zaměst-
nanci školy vytváří dětem pohodo-
vou, rodinnou atmosféru.

(neoficiální název)



Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou
Zámecká 10

Ředitelka 

Vlasta Hillebrandová

483 302 625 
montessori.jbc@seznam.cz
www.montessori-jbc.cz

Mateřská škola se nachází
poblíž lesa v okrajové čás-
ti města (Vrkoslavice),

v dosahu MHD. Budova je po cel-
kové rekonstrukci. 

Jsme otevřenou mateřskou ško-
lou. Rodiče mají možnost se podílet
na dění v MŠ, být součástí progra-
mu a pozorovat své děti při práci
a hře. 

Vzdělávací systém Montessori je
velmi vhodně uzpůsoben myšlence
společného vzdělávání všech dětí
bez ohledu na jejich speciální vzdě-
lávací potřeby. Uplatňujeme zcela
individuální přístup ke každému
jednotlivci a vycházíme z jeho kon-
krétních možností, potřeb a poten-
ciálu. Každodenní součástí je i pod-
pora pohybu a reálný kontakt se
světem kolem nás.

Dlouhodobým cílem je vytvářet
spontánní vzdělávání, které je po-

stavené přesně na míru konkrétní-
mu dítěti. Díky tomu může každé
dítě objevit svůj skrytý vnitřní po-
tenciál a využít ho do co nejvyšší
míry. Nejdůležitějšími aspekty jsou
bezpečí, spolupráce, ticho, klid
a láska.



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Nová Pasířská 10 – MŠ Pastelka

Ředitelka 

Ivana Novotná

777 772 294
pasirska@materska-skola.com

www.materska-skola/pasirska.com

Mateřská škola Pastelka se
nachází přímo v centru
města, nedaleko od Tyr-

šových sadů. Je velmi dobře do-
stupná autobusovou, tramvajovou
i vlakovou dopravou. 

Do pěti tříd jsou děti zařazovány
dle věku a vzdělávání je věku při-
způsobeno. 

Školu obklopuje rozlehlá zahrada,
která v roce 2020 prošla rozsáhlou
rekonstrukcí. Komunikace v areálu
jsou účelově využívány k rozvíjení
sportovní a dopravní výchovy. 

Zahrada poskytuje dětem dosta-
tek možností pro hry, otužování
a ekologickou výchovu. 

Pro lepší vytvoření vztahů a spo-
lupráci s rodiči pořádáme společné
akce. Vzdělávací program se zamě-

řuje tvořivost a celkovou všestran-
nost. 

Tradicí školy je vítání ročních ob-
dobí. Podporujeme vztah k lidovým

zvykům, tradicí se stalo vítání roč-
ních období. Všichni zaměstnanci
se snaží vytvářet pro děti atmosféru
bezpečí, radosti a pohody.

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Palackého 37  –  MŠ Hláska

Ředitelka 

Mgr. Jana Brethová

777 863 494
spec.ms.jbc@seznam.cz

www.ms-hlaska.cz

Hlavní budova mateřské
školy „Hláska“ se nachází
poblíž centra města v bez-

prostřední blízkosti jablonecké
přehrady s výbornou dopravní do-
stupností. Odloučené pracoviště
je v ulici U Přehrady. 

Budova vilového typu je umístěna
v krásné zahradě vybavené herními
prvky a pískovištěm. MŠ má tři tří-
dy, z toho 1 běžnou třídy pro děti
bez postižení a 2 speciální, do kte-
rých jsou děti zařazeny podle věku
a stanovených diagnóz. 

Do speciálních tříd lze děti zařa-
dit pouze na základě doporučení
školského poradenského zařízení.
V rámci ŠVP „Zvládneme to hravě“
naplňujeme cíle komplexního vzdě-
lávání. Zaměřujeme se na speciální

pedagogickou činnost, především
na logopedickou prevenci a reedu-
kaci, na posilování a vyrovnávání
všech psychomotorických oblastí.
MŠ nabízí různé aktivity dle zájmu

dětí. Pořádáme různé akce pro děti
i jejich rodiče. Jízda na koni je ne-
obvyklou aktivitou v mateřských
školách, ale v naší mateřské škole
se stala tradicí.

(neoficiální název)

MŠ Hláska má hlavní sídlo v Palackého 37 
a odloučené pracoviště U Přehrady 4.



Odloučené pracoviště
U Přehrady 4 –  MŠ Hláska

Ředitelka 

Mgr. Jana Brethová

777 863 494
2msh@seznam.cz
www.ms-hlaska.cz

Odloučené pracoviště ma-
teřské školy „Hláska“ se na-
chází poblíž centra města

v ulici U Přehrady v bezprostřední
blízkosti jablonecké přehrady a s vý-
bornou dopravní dostupností.  

Jednopatrová budova panelové-
ho typu s bezbariérovým přístu-
pem je umístěna v rozlehlé zahradě
vybavené různými herními prvky.
V budově je 1 běžná a 2 speciální
třídy, z toho 1 bezbariérová. Běžná

třída je určena pro děti bez postiže-
ní. Speciální třídy jsou určeny pro
děti se sluchovými a zrakovými va-
dami, s autismem, dětem s těles-
ným postižením a kombinovanými

vadami, které lze vřadit do speciál-
ních tříd na základě doporučení
školského poradenského zařízení.
MŠ nabízí různé aktivity dle zájmu
dětí.

(neoficiální název)

MŠ Hláska má hlavní sídlo v Palackého 37 
a odloučené pracoviště U Přehrady 4.



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Slunečná 9 – MŠ Slunečnice

Ředitelka 

Mgr. Michala Marešová

778 706 055
slunecna.skolka@seznam.cz
slunecna.materska-skola.com

Mateřská škola „Slunečnice“
je trojtřídní MŠ, která se
nachází v bezprostřední

blízkosti DDM Vikýř a nedaleko
sídliště Šumava, jablonecké přehra-
dy, Novoveského koupaliště i lesa. 

Děti do tříd rozdělujeme převážně
podle věku. Mezi přednosti naší MŠ
patří rozsáhlá zahrada do svahu,
kterou plně využíváme po celý rok. 

O děti u nás pečuje převážně
mladý kolektiv odborníků, kteří
pracují v rámci vzdělávání s novými
metodami učení, jako je například
polytechnické vzdělávání. 

K naplňování cílů vzdělávání dětí
využíváme ŠVP „Slunečnice pozná-
vá svět“. Nad rámec našeho ŠVP
zařazujeme projekty, které jsou za-
loženy na prvcích Waldorfské pe-

dagogiky. Zařazujeme slavnosti na-
př. – Adventní spirála, Tři králové,
Hromnice, Velikonoce a vynášení

Morény, na závěr roku se těšíme na
Svatojánskou slavnost, kde se i roz-
loučíme se školáky. 

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou
Střelecká 14 –  MŠ Motýlek

Ředitelka 

Eva Čáchová 

734 315 445
ms.strelecka@seznam.cz

www.strelecka.cz

Mateřská škola Motýlek je
trojtřídní škola rodinné-
ho typu, sídlící v krásné

secesní vile v klidné části města. 
Nedílnou součástí školy je krásná

rozlehlá zahrada parkového typu,
kde trávíme s dětmi co nejvíce času.
V blízkosti MŠ se nachází autobu-
sová zastávka i vlakové nádraží.

Třídy jsou rozděleny dle věku
a pracujeme podle věkových i indi-
viduálních zvláštností.

Naše ŠVP se zaměřuje na rozvoj dí-
těte ve všech oblastech, rozvíjí vztah
k přírodě a posiluje zdravé sebevě-
domí dětí. Součástí ŠVP je cvičení
s prvky dětské jógy, masáže dětí dět-

mi i zpěv v dětském sboru „Slu-
níčko“. Využíváme blízkou atletickou
halu na Střelnici i lesní areál v Srnčím
dole. V posledním roce docházky se
soustřeďujeme na vstup do ZŠ.

(neoficiální název)



Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Šumava
Švédská 14 –  MŠ Čtyřl ístek

Ředitelka 

Bc. Zuzana Lapáčková 

483 319 993
svedska@materska-skola.com
www.materska-skola.com/svedska

Hlavní budova mateřské ško-
ly „Čtyřlístek“ se nachází
v městské části Šumava,

odloučené pracoviště je v ulici
Vítězslava Nezvala 12 (MŠ Na Ko-
pečku). 

Čtyřtřídní moderně vybavená MŠ
je umístěna uprostřed zahrady se
vzrostlou zelení v těsné blízkosti zá-
kladní školy. 

Děti společně s učitelkami pracují
podle ŠVP „Se Čtyřlístkem do světa
poznávání a her“. Součástí ŠVP je
nabídka zájmových činností: kerami-
ka, výtvarná výchova a „dramaťák“.
Spolupracujeme s logopedem, kte-

rý pravidelně dochází do MŠ, se
speciálními pedagogy z pedagogic-
ké-psychologické poradny, spolu-
pracujeme s rodiči dětí – pořádáme
společné akce. Organizujeme škol-
ní i třídní výlety a lyžařský výcvik.

(neoficiální název)



Odloučené pracoviště
Vítězslava Nezvala 12 – MŠ Na Kopečku

Zástupkyně ředitelky 

Jana Luštincová 

483 305 181
nezvalova@materska-skola.com
www.materska-skola.com/nezvalova

Mateřská škola Na Kopeč-
ku je odloučeným praco-
viště MŠ Čtyřlístek. Tato

MŠ se nachází v klidném prostředí
městské části Jablonecké Paseky
v bezprostřední blízkosti lesa s dob-
rou dopravní dostupností. 

Budova vilového typu je postave-
na v členité zahradě s parkovou
úpravou. MŠ má tři třídy, ve kte-
rých děti společně s učitelkami pra-
cují podle Školního vzdělávacího
programu „Barevné putování za

korálky“. Součástí ŠVP je nabídka
zájmových činností: výtvarná výcho-
va, pohybové hry, pěvecký sbore-
ček „Meluzínky“. Spolupracujeme

s odborníky pedagogicko-psycho-
logické poradny a dalšími odborní-
ky. Úzce spolupracujeme s rodiči
dětí – pořádáme společné akce.
Organizujeme školní i třídní výlety
a lyžařský výcvik.

(neoficiální název)

MŠ Na Kopečku je odloučeným pracovištěm MŠ Švédská 14.



Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky
Tichá 19 –  MŠ Pohoda

Ředitelka 

Mgr. Pavla Macháčková 

734 315 540
info@mspohoda.cz
www.mspohoda.cz

Mateřská škola se nachází
v Jabloneckých Pasekách
v Tiché ulici. 

Je umístěna v krásném a klidném
prostředí v bezprostřední blízkosti
lesa, kde děti tráví většinu času při
pobytu venku. Školka je pavilóno-
vá, čtyřtřídní, výjimečná i svými
vnitřními prostory i vybavením. 

Ty poskytují dětem, do tříd zařa-
zených dle věku, dostatek místa pro
hru, vzdělávání, pohyb i odpočinek.
Součástí školky je zahrada s parko-

vou úpravou. MŠ prostřednictvím
společné i individuální výchovy
a vzdělávání ve všech oblastech na-
plňuje cíle ŠVP „Čtyři roční období
ve školce plné pohody“. Podporu-
jeme v dětech radostnou touhu po

objevování, poznávání a prožívání
všeho nového.

V bezpečném, podnětném, vstříc-
ném a vlídném prostředí připravu-
jeme všechny naše děti na úspěšný
vstup do dalšího života. 

(neoficiální název)



Soukromé subjekty poskytující 
výchovně-vzdělávací služby 

Statutární město Jablonec nad Ni-
sou přispívá na školné v soukro-
mých zařízeních poskytujících

výchovně-vzdělávací služby, zaregist-
rovaných u města Jablonec nad Ni-
sou částkou 1 000 Kč/měsíc pro dítě

ve věku od 2 do 5 let. Podpora se tý-
ká dětí zaměstnaných rodičů s trva-
lým pobytem v Jablonci nad Nisou.

DĚTSKÉ CENTRUM NEZNÁLEK 
– Veronika Fukalová
Pražská 122/164, Jablonec nad Nisou-Vrkoslavice

728 095 074
info@dcneznalek.cz
www.dcneznalek.cz

DĚTSKÁ SKUPINA BUBLINA JBC 
– Andrea Pravcová

Pasecká 23, Jablonec nad Nisou 

607 590 673, 777 477 122
bublina-jbc@seznam.cz
www.bublina-jbc.cz

DĚTSKÁ SKUPINA BUBLINA JBC – Andrea Pravcová
odloučené pracoviště KOSTIČKA

Mozartova 26, Jablonec nad Nisou-Mšeno 

607 590 673
dskosticka@seznam.cz
www.dskosticka.cz

DĚTSKÁ SKUPINA BUBLINA JBC – Andrea Pravcová
odloučené pracoviště DS SLUNÍČKO

SNP 1552/5, Jablonec nad Nisou 

777 477 129
slunicko-ds@seznam.cz
www.slunicko-ds.cz



Soukromé subjekty poskytující 
výchovně-vzdělávací služby 

LESNÍ KOMUNITA MUHU 
– Renata Pospíšilová
U Vyhlídky na Dobré Vodě

608 192 845
pospisilova.rnt@seznam.cz
www.lkmuhu.cz

MINIŠKOLKA MOTÝLEK 
– Renáta Jeřábková
Vrkoslavická 7, Jablonec nad Nisou 

724 124 088
miniskolka.motylek@gmail.com
www.miniskolka-motylek.cz

TADEÁŠKOVY JESLIČKY 
– Simona Havlová
Jindřichovská 220/3 , Jablonec nad Nisou

775 188 580
tadeaskovyjeslicky@gmail.com
www.tadeaskovyjeslicky.cz

DĚTSKÁ SKUPINA ELÁNEK 
– Nadační fond Petra Koukala
Tyršova stezka 50, Jablonec nad Nisou-Kokonín

773 500 511
jablonec@elanek.cz
www.elanek.cz



Soukromé subjekty 
bez podpory MMJN

DĚTSKÁ SKUPINA NOTIČKY z. s.

Palackého 5445/86, Jablonec nad Nisou 466 04

777 811 285
noticky.ds@seznam.cz
www.dsnoticky.cz

JABLÍČKO
– centrum pro rodinu, z. s.

Spolkový dům Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 466 01

773 270 271
info@centrumjablicko.cz
www.centrumjablicko.cz



Kontakty

Statutární město Jablonec nad Nisou
odbor humanitní
Mírové náměstí 3100/19 
466 01 Jablonec nad Nisou

Mgr. Miroslava Rýžaková
vedoucí odboru humanitního
+420 483 357 323
ryzakova@mestojablonec.cz

Mgr. Zdeňka Květová
vedoucí oddělení školství
+420 483 357 270
kvetova@mestojablonec.cz

Ing. Alena Purmová
oddělení školství – mateřské školy
+420 483 357 315
purmova@mestojablonec.cz


