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Děti�mohou�být�zapsány�do�následujících�MŠ:

Magistrát�města�Zlína
Odbor�školství

Mateřská�škola�Zlín,�Budovatelská�4819

tel.:�577�142�246,�e-mail:�msbudov@seznam.cz,�www.msbudovatelska.cz�

Přátelské�a�tvůrčí�prostředí�MŠ�v�klidné�části�sídliště�Jižní�Svahy�nabízí�dětem�bohatý�celoroční�program�činností�a�aktivit.�
Snahou�pedagogů�je�co�nejvíce�podporovat�a�rozvíjet�vlastní�potenciál�každého�dítěte,�jeho�komunikační�dovednosti,�zdravé�
sebevědomí�a�tvořivost.�Nad�rámec�běžných�aktivit�děti�mají�možnost�se�seznámit�s�anglickým�jazykem,�navštěvovat�mohou�
hudebně�taneční�kroužek,�kurs�plavání�a�jiné.�Pro�děti�a�jejich�rodiče�ve�škole�organizují�sportovní�a�kulturní�akce,�výstavy�
dětských�výtvarných�prací,�karnevaly,�výlety�či�slavnostní�rozloučení�s�předškoláky�atd.

Mateřská�škola�Zlín,�Osvoboditelů�3778

tel.:�577�437�376,�605�300�641,�e-mail:�info@mskolektivnidum.cz,�www.mskolektivnidum.cz

Šestitřídní�MŠ�s�krásnou�revitalizovanou�zahradou�se�nachází�ve�středu�města.�Je�sportovně�zaměřená�(basketbal,�2x�ročně�
kurz�plavání).�Ve�škole�je�kladen�důraz�na�individuální�přístup�k�osobnosti�každého�dítěte,�na�podporu�samostatnosti�a�sebe-
důvěry,�zároveň�však�na�spolupráci�dětí�v�kolektivu.�Ty�se�tak�učí�vzájemnému�respektu�a�vznikají�mezi�nimi�první�pevná�
kamarádství.� To� vše� se� děje� formou� hry,� objevováním�nových� skutečností� a� osvojováním� si� dovedností� v� přirozeném�
prostředí� a� pozitivní� atmosféře.�MŠ� také� buduje� u� dětí� kladný� vztah� k� přírodě�maximálními� pobyty� venku� (dopoledne�
i�odpoledne),�motivovanými�vycházkami�(Den�stromů,�les).�Pro�výchovně�vzdělávací�práci�s�dětmi�využívají�paní�učitelky�
vlastní�školní�vzdělávací�program�KROK�ZA�KROKEM�CELÝM�ROKEM.��

Mateřská�škola�Zlín,�Potoky�4224

tel.:�577�430�301,�608�099�575,�e-mail:�mspotoky@seznam.cz,�www.mspotoky.cz

Čtyřtřídní�MŠ�se�nachází�v�klidném�prostředí�v�blízkosti�centra�města�Zlína�s�dobrou�dostupností�i�možností�parkování�přímo�
před�budovou.�Cílem�školy�je�vytvářet�klidnou�a�pohodovou�atmosféru,�vzájemnou�důvěru�mezi�dětmi�a�zaměstnanci�a�tuto�
celkovou�pohodu�a�důvěru�vnést�i�mezi�rodiče.�Škola�dbá�na�harmonický�rozvoj�dětí�ve�všech�oblastech,�přičemž�přihlíží�
k�jejich�individuálním�potřebám.�Společně�se�vzděláváním�nabízí�také�další�aktivity�jako�je�logopedická�prevence,�basketbal,�
plavání,�výlety,�besídky,�divadelní�představení,�návštěva�kina,�muzea�a�knihovny.�Pravidelně�pořádá�akce�pro�rodiče�a�děti.������

Mateřská�škola�Zlín,�Slovenská�3660

tel.:�577�438�872,�731�374�625,�e-mail:�skolka@msslovenska.com,�www.msslovenska.com

Dvoutřídní�mateřská�škola�se�nachází�v�klidné�městské�části�Lesní�čtvrť,�v�blízkosti�ZŠ�Zlín�Slovenská�(3.�ZŠ).�Snahou�školy�
je�být�„blízko�přírodě“,�zajistit�všestranný�rozvoj�dětí�v�přírodním�prostředí�v�duchu�pohodové�rodinné�atmosféry.�Je�dbáno�
na�dostatečný�denní�pobyt�dětí�v�okolní�přírodě,�cílem�jsou�zdravé�a�spokojené�děti,�rodiče�i�pedagogové.�Školní�vzdělávací�
program� je� inspirován� ročním�obdobím,� tradicemi,� zaměřuje�se� také�na�environmentální� výchovu�a� zdravý� životní�styl.�
Součástí�školy�je�prostorná�zahrada,�zařízená�pro�rozvíjení�pohybových�dovedností,�poznávacích,�vzdělávacích�a�pracovních�
činností�na�vyvýšených�záhoncích.�Škola�nabízí�dietní�stravování�(pro�celiaky,�alergiky�aj.),�2x�ročně�předplaveckou�výchovu,�
školu�v�přírodě,�aktivity�pro�rodiče�a�děti,�výlety�a�exkurze.�Je�zapojena�v�projektech�Les�ve�škole,�Mrkvička�a�Celé�Česko�čte�
dětem.�V�rámci�programu�České�obce�Sokolské�děti�cvičí�na�Sokolovně.�Pro�předškoláky�nabízí�Metodu�dobrého�startu,�
preventivní�logopedii,�výuku�angličtiny�a�přípravku�hry�na�flétnu.

Mateřská�škola�Zlín,�Slovenská�1808

tel.�:�577�430�353,�e-mail:�ms.slovenska@seznam.cz,�www.skolkazlin.cz

Další�místo�vzdělávání:�Sv.�Čecha�516,�tel.�:�577�431�174�

MŠ�vznikla�sloučením�dvou�škol:�MŠ�Slovenská�1808�a�MŠ�Sv.�Čecha�516.�Ředitelka�školy�sídlí�v�budově�Slovenská�1808.�
Zápis�bude�probíhat�na�každém�pracovišti�samostatně.�Mateřská�škola�podporuje�zdravý�životní�styl�a�zdravý�vývoj�dítěte�po�
všech� jeho�stránkách,� pro�mnoho� činností� využívá� školní� zahrady,� které�disponují� zajímavými� herními� prvky.�Doplňuje�
rodinnou�výchovu�a�pomáhá�zajišťovat�dítěti�prostředí�s�dostatkem�mnohostranných�a�přiměřených�podnětů�k�jeho�aktivnímu�
rozvoji�a�učení.�Cílem�mateřské�školy�je:�„Všechno,�co�opravdu�potřebuju�znát,�jsem�se�naučil�v�mateřské�školce“�(Robert�
Fulghum).�Snahou�je,�aby�čas�zde�prožitý�byl�pro�dítě�radostný.

Mateřská�škola�Zlín,�Štefánikova�2222

tel.:�577�430�594,�e-mail:�msstef@seznam.cz,�www.ms-stefanikova-zlin.cz

MŠ�se�zaměřením�na�práci�ve�výtvarné�výchově�i�s�netradičními�technikami�nabízí,�mimo�jiné,�i�rozšířenou�nabídku�pohy-
bových�aktivit�jako�basketbal,�stolní�tenis,�bruslení,�lyžařskou�školičku�a�plavání.�K�této�nabídce�je�také�možnost�využití�
saunování�dětí�2x�ročně�v�sauně,�která�je�součástí�mateřské�školy.

Mateřská�škola�Zlín,�tř.�Tomáše�Bati�1285

tel.�:�577�225�333,�e-mail:�morysak@seznam.cz,�www.msmorysak.cz

Další�místo�vzdělávání:�Prostřední�3488,�tel.:�577�436�370,�www.msprostredni.cz

Pracoviště�MŠ�tř.�Tomáše�Bati�1285�se�nachází�v�centru�města�s�dobrou�dopravní�dostupností.�Mimo�vzdělávání�nabízí�
širokou�škálu�aktivit� (výlety,�besídky,� filmová�a�divadelní�představení,�návštěvy�knihovny,�koncerty,�výuka�angličtiny�za�
úplatu,�akce�s�rodiči).�Velký�důraz�je�kladen�na�sportovní�aktivity.�Výuka�probíhá�s�využitím�interaktivní�tabule.�MŠ�je�zařízena�
novým,�moderním�nábytkem.�

Pracoviště�MŠ�Prostřední�3488�–�MŠ�rodinného�typu.�Je�zde�snížený�počet�dětí.�Výhodou�je�blízkost�lesa,�který�se�využívá�
k�vycházkám,�sportovním�a�relaxačním�činnostem.�Ve�2.�třídě�je�práce�s�dětmi�zaměřena�na�hudebně-dramatické�činnosti.

Mateřská�škola�Zlín,�Sokolská�3961

tel.:�739�078�959,�e-mail:�reditelna@ms-sokolska.cz,�www.ms-sokolska.cz���

MŠ�s�dlouholetou�tradicí�je�rozdělena�do�čtyř�tříd.�Provoz�zařízení�je�od�6.00�do�16.30.�Ve�všech�třídách�se�pedagogičtí�
pracovníci�zaměřují�na�všestranný�rozvoj�dětí,�mimo�jiné�také�na�komunikační�schopnosti�dětí,�jehož�součástí�je�i�logo-
pedická�prevence.�K�MŠ�přiléhá�prostorná�zahrada,�v�blízkém�okolí�je�les,�sportovní�hřiště,�děti�pravidelně�chodí�cvičit�do�
sokolovny�a�na�basketbal.�Předškoláci�jsou�připravováni�na�vstup�do�školy�pomocí�Metody�dobrého�startu.

Mateřská�škola�Zlín,�M.�Knesla�4056

tel.:�577�437�228,�e-mail:�msknesla@seznam.cz,�www.msknesla.cz

MŠ�je�situována�v�klidné�části�Bartošovy�čtvrti�mimo�hlavní�dopravní�ruch,�v�blízkosti�zastávek�MHD.�Je�obklopena�rozsáhlou�
zahradou�s�vybavením,�které�dětem�umožňuje�dostatečné�pohybové�vyžití.�Škola� je�čtyřtřídní�s�celodenním�provozem,�
poskytuje�vzdělávání�podle�Školního�vzdělávacího�programu�pro�předškolní�vzdělávání�„Společně�žijeme�a�objevujeme�svět“.�
Snahou�kvalifikovaných�pedagogů�je�co�nejvíce�podporovat�a�rozvíjet�vlastní�potenciál�každého�dítěte,�jeho�komunikační�
dovednosti,�zdravé�sebevědomí�a�tvořivost.�Mimo�vzdělávání�nabízí�taktéž�širokou�škálu�aktivit�(logopedickou�prevenci,�
cvičení� v� basketbalové� hale,� výuku� plavání,� tvořivé� dílničky,� besídky,� výlety,� účast� ve� výtvarných� soutěžích,� návštěvy�
kulturních�akcí).�Škola�je�zapojena�do�projektů:�Se�sokolem�do�života,�Recyklohraní,�Celé�Česko�čte�dětem�aj.�

Mateřská�škola�Zlín,�Slínová�4225

tel.:�776�456�451,�e-mail:�reditelka@ms-slinova.cz,�www.ms-slinova.cz

Další�místo�vzdělávání:�Mikoláše�Alše�558

MŠ�Slínová�–�moderně�vybavená�4třídní�MŠ�v�klidné�lokalitě�v�blízkosti�lesa,�která�se�řídí�heslem�„Do�školky�s�úsměvem“.�
Klade�důraz�na�vzdělávání�reálným�prožitkem�a�vytváření�pohodového�prostředí.�Děti�během�školního�roku�zažívají�mnoho�
školních,�kulturních�i�sportovních�akcí.�Pravidelně�pořádá�akce�pro�rodiče�s�dětmi,�v�hojné�míře�děti�navštěvují�divadelní�
představení�a�kino.�Ke�sportovním�aktivitám�využívá�blízkou�sportovní�halu,�pravidelně�děti�docházejí�také�na�stolní�tenis�
a� plavání.� Třídy� v�mateřské� škole� jsou� vedeny� kvalifikovanými� pedagogy.�MŠ�SE�SPECIALIZUJE�NA�VZDĚLÁVÁNÍ�DĚTÍ�
S�DIABETEM.�

M.�Alše�–�1třídní�MŠ�rodinného�typu,�která�je�umístěná�v�budově�ZŠ.�Třída�je�věkově�smíšená�a�je�zde�úzká�návaznost�na�
základní�vzdělávání.�Provozní�doba�celé�mateřské�školy�je�6.30�–�16.30�hod.

Mateřská�škola�Zlín,�SNP�4790

tel.:�577�141�257,�e-mail:�reditelna@mssnpzlin.cz,�www.msceskazlin.cz

MŠ�se�nachází�uprostřed�školní�zahrady,�na�sídlišti�Jižní�Svahy�vedle�Centrálního�parku.�Vzdělávání�dětí�a�jejich�všestranný�
rozvoj�je�zajišťován�ve�třech�věkově�smíšených�třídách.�MŠ�má�i�další�aktivity,�například�plavecký�výcvik,�dny�pro�zdraví,�
projektové�dny,�výlety,�divadelní�představení.�Pro�předškolní�děti�se�nabízí�projekty�zaměřené�na�předčtenářskou�a�před-
matematickou�gramotnost,�logopedickou�prevenci�a�prohlubování�poznatků�o�světě�kolem�nás.�V�MŠ�jsou�organizovány�
společné�akce�pro�děti�a�rodiče,�které�přispívají�k�vzájemnému�poznání.�Cílem�je,�aby�děti�odcházely�z�MŠ�připravené�zvládat�
situace,�které�přináší�každodenní�život…

Mateřská�škola�Zlín,�Družstevní�4514

tel.�:�577�142�741,�e-mail:�msdruzstevni@seznam.cz,�www.msdruzstevni.cz

MŠ�má�4�třídy.�Provoz�MŠ�je�od�6.00�do�16.30�hod.�Zaměřuje�se�na�všestranný�rozvoj�dítěte�s�důrazem�na�správný�zdravotní,�
duševní�i�pohybový�vývoj.�Nabízí�pro�děti�plno�pohybových�aktivit�–�každodenní�cvičení�s�hudbou,�zpěvem,�tancem,�relaxační�
chvilky,�cvičení�s�využitím�různorodého�nářadí.�Pořádá�plavecké�kurzy,�trénink�basketbalu,�pohybová�cvičení�ve�spolupráci�
s�UTB�Zlín,�olympiády.�V�zimních�měsících�děti�navštěvují�saunu,�která�je�součástí�školy.�V�přátelském�prostředí�MŠ�se�rozvíjí�
komunikační�schopnosti,�zdravé�sebevědomí�a�přátelské�vztahy.�Komunikační�schopnosti�se�upevňují�jazykovými�a�logo-
pedickými�chvilkami.�Nabízí�se�výuka�angličtiny.�U�dětí�je�podporována�předčtenářská�gramotnost.�Školka�se�zapojuje�do�
ekologických�aktivit,�projektů,�u�dětí�se�rozvíjí�fantazie�a�samostatnost,�plně�je�využívána�keramická�pec.�Dětem�se�nabízí�
také�mnoho�zajímavých�aktivit�a�akcí�–�divadelní�představení,�návštěva�kina,�výstav,�koncertů,�tvořivé�dílny,�kouzelnické�
představení,�karnevaly�atd.�MŠ�spolupracuje�se�ZŠ,�ZUŠ,�PPP,�SPC,�Hasiči�Zlín,�Policií�ČR,�Městskou�policií,�Zdravotnickou�
záchrannou�službou�Zlínského�kraje,�UTB�Zlín�a�SPgŠ�Zlín.�Děti�navštěvují�dopravní�hřiště,�městské�divadlo�atd.�Velká�
a�bohatě�vybavená�školní�zahrada�nabízí�nejrůznější�využití.

Mateřská�škola�Zlín,�Luční�4588
tel.:�577�142�743,�e-mail:�mslucni@post.cz,�www.mslucni.cz
MŠ� se� zaměřuje� na� správný� zdravotní,� duševní� i� pohybový� vývoj� dítěte� pomocí� výtvarných,� hudebních,� jazykových�
a�pohybových�aktivit�dle�zaměření�a�věku�dětí�jednotlivých�tříd.�Pro�vzdělávání�dětí�a�jejich�zdravý�vývoj�vytváří�škola�ve�svých�
6�třídách�podnětné,�klidné�a�bezpečné�prostředí�podporující�kladný�vztah�k�přírodě.�Ve�škole�probíhají�i�jazykové�chvilky�
a�logopedická�prevence.�V�jarních�měsících�se�organizuje�plavání�dětí�předškolního�věku.�Škola�je�zapojena�do�projektu�
„Škola�hrou“�–�aktivní�využívání�digitální�moderní�technologie�(např.�interaktivní�tabule,�digitální�mikroskop).�Ve�škole�se�
u�dětí�rozvíjí�samostatnost,�seberealizace,�tvořivost,�fantazie,�komunikace�a�odpovědnost.�Zaměřuje�se�na�osobnostní�
rozvoj�každého�dítěte,�na�rozvíjení�komunikačních�a�sociálních�dovedností,�nadání�a�zájem.�Cílem�všech�zaměstnanců�
školy�jsou�nadšené�děti,�které�aktivně�prožijí�den�ve�školce,�a�spokojení�rodiče.�
Mateřská�škola�Zlín,�Dětská�4698
tel.�:�577�142�748,�e-mail:�msdetska@email.cz,�www.ms-detska.com
Dvojtřídní�MŠ�je�umístěná�na�sídlišti�Jižní�Svahy.�Nabízí�pestré�stravování�s�důrazem�na�zdravý�životní�styl.�Cílem�MŠ�je�
vzdělávat�a�předat�dětem�životní�hodnoty,�které�poslouží�k�všestrannému�rozvoji�jejich�osobnosti.�Vzdělávací�program�je�
obohacen� o� Metodu� dobrého� startu,� Dětskou� jógu� a� environmentální� výchovu.� Pedagogové� chtějí� společně�
s�rodiči�přispět�k�výchově�radostných�a�zvídavých�dětí,�připravených�poznávat�moderní�svět�a�připravit�je�co�nejlépe�na�vstup�
do�základní�školy.�Prostorná�nově�zrekonstruovaná�zahrada�slouží�nejen�k�rozvoji�pohybových�dovedností,�ale�i�pozná-
vacích,�vzdělávacích�a�pracovních�činností.�Pro�předškolní�děti�je�pořádána�Školka�v�přírodě,�každoročně�je�využívána�
barevná� multismyslová� místnost� Snoezelen,� děti� absolvují� kurz� plavání.� Školka� organizuje� každý� rok� také� několik�
společných�rodinných�zážitkových�akcí�(např.�sportovní�utkání�školek�Den�se�Sporťáčkem).
Mateřská�škola�Zlín,�Milíčova�867
tel.�:�739�510�511,�e-mail:�reditelka@msmilicovazlin.cz,�www.msmilicovazlin.cz
MŠ�je�umístěna�na�rozhraní�starých�Malenovic�a�sídliště�v�Malenovicích.�Má�výbornou�dostupnost�MHD.�Předností�MŠ�je�její�
velká�zahrada�s�množstvím�zeleně�a�také�možností�herního�a�sportovního�vyžití�pro�děti.�Prostory�ve�škole�jsou�vzdušné,�
prostorné�a�přiměřené�kapacitě�v�počtu�158�dětí.�Škola�má�6�tříd,�kde�jsou�děti�rozděleny�podle�věku.�Nad�rámec�běžných�
aktivit�(jako�jsou�spolupráce�se�ZŠ,�návštěva�Sokolovny,�sportovního�centra,�dopravního�hřiště,�plavecké�kurzy�a�spolu-
práce�se�sportovními�a�kulturními�složkami)�nabízí� logopedickou�průpravu,�seznamování�s�anglickým� jazykem,� rozvoj�
čtenářské�pregramotnosti,�grafomotoriku,�Metodu�dobrého�startu.�Děti�se�mohou�účastnit�školy�v�přírodě.�Důležitá�je�
spolupráce�s�rodinou�(přednášky�pro�rodiče,�možnost�konzultace�nebo�rady�ohledně�vzdělávání,�tvoření�s�dětmi,�různé�akce�
na�zahradě�nebo�v�okolí�MŠ).�Předškolní�vzdělávání�dle�Školního�vzdělávacího�programu�a�individuálních�potřeb�dětí.
Mateřská�škola�Zlín,�tř.�Svobody�835
tel.:�577�103�285,�777�103�285,�e-mail:�reditelka@mszlin.cz,�www.mszlin.cz
Mateřská�škola�je�dělena�na�dvě�pracoviště�–�tř.�Svobody�835�v�Malenovicích�a�odloučené�pracoviště�Na�Vyhlídce�1016.
Obě�pracoviště�mají� speciální� logopedické� třídy�pro�děti� s� vadami� řeči.� Výchovně� vzdělávací� proces�se� zaměřuje�na�
propojení�lidových�tradic�a�zvyků�a�soudobého�pojetí�světa�kolem�nás.�Zaměřuje�se�rovněž�na�ekologickou�a�environ-
mentální�výchovu�a�vztah�k�přírodě.�Stejně�tak�se�snaží�v�dětech�rozvíjet�jejich�přirozený�instinkt,�představivost,�sociální�
schopnosti,�prosociální�postoj�vůči�sobě�i�ostatním�a�jejich�vlastní�samostatnost.�Učitelky�se�velmi�zaměřují�na�pohyb�dětí,�
jejich� socializaci,� toleranci� a� estetické� cítění� a� prosociální� jednání.� Upřednostňují� četbu� před� médii,� pohyb� venku�
v�přirozeném�prostředí�a�badatelské�výpravy.�Zaměřují�se�na�individuální�přístup�k�dětem.�Snaží�se�o�vytváření�rodinné�
atmosféry,�ovšem�s�dodržováním�určitých�pravidel.�Obě�MŠ�disponují�moderním�zařízením�a�spolupracují�s�okolními�ZŠ,�
ZUŠ,�knihovnou,�MP�Zlín,�SPC,�KPPP,� IZS,�v� rámci�programu�navštěvují�děti�divadla,�kina,� jezdí�na�exkurze.�Obě�MŠ�
spolupracují�a�při�kulturních�akcích�se�často�potkávají.�Ředitelství�má�sídlo�na�tř.�Svobody�835�v�Malenovicích.
Pracoviště�tř.�Svobody�835,�Malenovice�–�má�4�třídy,�ve�kterých�jsou�děti�děleny�podle�věku,�přičemž�1�třída�je�speciální�se�
zaměřením�na�logopedickou�péči.�Provoz�mateřské�školy�je�od�06.00�do�16.30.�Škola�nabízí�nadstandardní�doplňkové�
aktivity�–�plavání,� folklorní�soubor,�muzikoterapie,�školka�v�přírodě.�Školka� je�obklopena�bohatou�zelení�a� rozsáhlou�
zahradou.�
Pracoviště�Na�Vyhlídce�1016,�Zlín�–�má�jen�2�třídy�a�díky�tomu�je�prostředí�typické�svým�osobitým�a�rodinným�charakterem.�
Třídy�jsou�věkově�smíšené,�1�třída�je�speciální�se�zaměřením�na�logopedickou�péči.�Provoz�mateřské�školy�je�od�06.30�do�
16.00.�Školka�je�situována�v�blízkosti�dětského�hřiště�a�lesa.�Disponuje�sice�malou,�ale�dostatečnou�zahradou.�Nabízí�
doplňkové�aktivity�–�plavání,�cvičení�v�hale,�školka�v�přírodě.�Tel.:�577�431�014.
Mateřská�škola�Zlín,�U�Dřevnice�206
tel.�:�577�105�537,�607�536�960,�e-mail:�skolka@outlook.cz,�www.ms-louky.info
Provozní�doba:�6.00�–�16.30�hodin�
Mateřskou�školu�tvoří�tři�pracoviště:�Mateřská�škola�U�Dřevnice�206,�Zlín–Louky�(čtyřtřídní�pro�98�dětí,�z�toho�jedna�třída�
speciální�pro�děti�s�vadami�řeči),�Mateřská�škola�Za�školou�570,�Zlín–Prštné�(dvoutřídní�pro�56�dětí),�tel.:�577�433�409,�
Mateřská�škola�Nad�Ovčírnou�1591,�Zlín�(dvoutřídní�pro�46�dětí),�tel.:�577�012�559
Všechny�tři�školy�jsou�vzájemně�propojeny,�pracují�podle�společného�vzdělávacího�programu�"Šťastná�školka".�Speciální�
třída�pro�děti�s�vadami�řeči�v�Loukách�má�snížený�počet�dětí,�speciální�program�a�péči�zkušených�speciálních�pedagogů.�
Školky�mají�moderně�a�účelně�vybavené�interiéry�a�modernizované�zahrady.�Důraz�je�kladen�na�adaptaci,�individuální�
a�skupinovou�práci,�logopedickou�prevenci�a�celkový�rozvoj�dítěte,�který�vede�k�úspěšnému�vstupu�do�základní�školy.�
Výchovně�vzdělávací�práce�je�doplňována�spoluprací�s�jinými�subjekty�–�ZŠ,�ZUŠ,�Pedagogicko-psychologickou�poradnou,�
speciálními� centry,� SZŠ� Zlín,� hasiči,� policií,� krajskou� knihovnou,� a� kurzy� plavání.� Dalšími� aktivitami� jsou� barevné,�
strašidelné,�vánoční,�mikulášské,�světové,�pyžamové,�čarodějnické,�masopustní,�olympiádní,�koloběžkové,�koníkové...�
akce.�MŠ�Louky�disponuje�tělocvičnou,�kterou�je�možno�využít�pro�rozvoj�tělesných�aktivit�nejen�dětí,�ale�i�dospělých.�
Mateřská�škola�Zlín,�Návesní�64
tel.:�577�142�133,�e-mail:�msmlad@volny.cz,�www.msmladcova.cz
MŠ�je�umístěna�ve�zrekonstruovaných�a�moderně�vybavených�prostorách�bývalé�obecné�školy�na�Mladcové.�Je�dvoutřídní,�
třídy� jsou�věkově�heterogenní.�Škola�poskytuje�vzdělávání�dětí�podle�Školního�vzdělávacího�programu�pro�předškolní�
vzdělávání� s� názvem� „Svět� je� kulatý� míč“.� Na� ŠVP� PV� přímo� navazují� doplňkové� vzdělávací� aktivity� zaměřené� na�
logopedickou�prevenci�a�projekty�pro�předškoláky�zaměřené�na�rozvoj�pohybových�dovedností,�čtenářskou�a�matematickou�
gramotnost�a�výtvarnou�tvořivost.�Škola�nabízí�možnost�výuky�angličtiny,�předplavecký�výcvik,�pořádá�školní�akce�pro�děti�
a�rodiče,�spolupracuje�s�kulturními,�vzdělávacími�a�státními�institucemi.�Součástí�areálu�mateřské�školy�je�školní�zahrada�
vybavená�moderními�hracími�prvky.�U�MŠ�je�umístěna�zastávka�MHD.
Mateřská�škola�Zlín–Kudlov,�Na�Vrchovici�21
tel.:�577�225�737,�e-mail:�mskudlov@zlinedu.cz,�www.mskudlov.cz
MŠ�se�nachází�v�městské�části�Kudlov.�Vzdělávání�dětí�a�jejich�všestranný�rozvoj�je�zajišťován�ve�dvou�věkově�smíšených�
třídách.�Speciální�péče�je�věnována�dětem�s�povinností�předškolního�vzdělávání�(klub�„Předškolák“).�Školní�vzdělávací�
program,�zázemí�mateřské�školy,�okolní�přírodní�prostředí� i�pestré� formy�spolupráce�s� jinými�organizacemi,�subjekty�
a�dobrovolníky�poskytují�možnosti� realizace�přírodovědných,�badatelských,�polytechnických,�poznávacích,�pohybových�
a�společenských�aktivit.�Součástí�budovy�školy�je�tělocvična,�vlastní�oplocená�zahrada�s�herní�plochou�a�herními�prvky.�
MŠ�organizuje� akce�pro� celou� rodinu� i� veřejnost,� bezplatnou� výuku�hry� na� zobcovou� flétnu,� umožňuje� výuku�plavání�
a�anglického�jazyka�za�úplatu.
Mateřská�škola�Zlín,�Lázeňská�412
tel.:�577�914�235,�604�206�350,�e-mail:�ms.kostelec@seznam.cz,�www.mszlin-kostelec.cz
Název�ŠVP�je�“Hrajeme�si�celý�rok”.�Mezi�oblíbené�formy�naplňující�záměry�vzdělávání�v�MŠ�patří�množství�doplňujících�
aktivit:�společné�akce�rodičů�s�dětmi�za�účasti�Komise�místní�části�Kostelec�–�Mikuláš,�karneval,�dílničky�s�rodiči,�divadelní�
a�kouzelnické�představení�v�MŠ,�návštěva�akcí�ve�Zlíně,�výlet,�oslava�MDD,�rozloučení�s�předškoláky,�závěrečná�besídka�
pro� rodiče.� Součástí� areálu� školy� je� velká� školní� zahrada,� kde� je� možnost� realizace� přírodovědných,� badatelských,�
polytechnických,�poznávacích,�pohybových�a�společenských�aktivit.�
Mateřská�škola�Zlín,�Mariánské�nám.�141
tel.:�577�914�266,�e-mail:�msstipa@seznam.cz,�www.msstipa.cz
MŠ�je�čtyřtřídní.�Má�dvě�zahrady.�Budova�MŠ�je�dvoupodlažní�a�nemá�bezbariérový�přístup.�Vstup�do�budovy�je�zabezpečen�
čipy.�Program�MŠ:�„Čtyři�roční�doby�naši�školku�zdobí“.�Pedagogický�sbor�vede�děti�k�přirozenému�způsobu�života�spjatého�
s�přírodou.�Hlavním�cílem�MŠ�je�rozvoj�schopností�a�dovedností�dětí�tak,�aby�byly�při�odchodu�z�MŠ�připraveny�pro�úspěšný�
vstup�do�ZŠ.�Nabídka�školy:�logopedická�prevence,�výuka�hry�na�flétnu,�sportovní�kroužek�„Sporťáček“,�návštěvy�kulturních�
akcí.� Akce� s� rodiči� (Dýňový� podvečer,� Rozsvícení� vánočního� stromu,� Velikonoční� tvoření,� Stavění� máje,� Rozloučení�
s�předškolními�dětmi,�Dětský�den,�spolupráce�se�14.�ZŠ).
Mateřská�škola�Zlín,�Kúty�1963
tel.�:�577�439�086,�e-mail:�mskuty@seznam.cz,�www.mskuty.cz
MŠ�má�tři�třídy.�Prostředí�mateřské�školy�je�malebné,�útulné�a�pro�děti�velmi�podnětné�–�třídy�jsou�vybaveny�nespočetným�
množstvím�hraček�a�didaktických�pomůcek.�Dětem�ve�škole�vaří�samá�zdravá�jídla.�Mateřská�škola�leží�na�malém�sídlišti,�
obklopena�vysokými�stromy�a�hlavně�zbrusu�novou�zahradou�s�lanovým�centrem�a�nejrůznějšími�hracími�prvky�rozvíjejícími�
obratnost�dětí.�Provozní�doba�školy�je�od�6.00�do�16.00�hodin.�
Církevní�základní�škola�a�mateřská�škola�ve�Zlíně,�Česká�4787
tel.�577�011�686,�e-mail:�czs@czszlin.cz,�www.czszlin.cz
Církevní�základní�škola�ve�Zlíně�působí�od�roku�1994.�V�září�2011�se�její�součástí�stala�Církevní�mateřská�škola.�Díky�této�
skutečnosti�mohou�děti�z�CMŠ�plynule�navázat�v�rámci�jedné�budovy�na�základní�vzdělání�v�CZŠ�a�nemusí�si�zvykat�na�nové�
prostředí.� Vzdělávání� dětí� vychází� z�ŠVP�pro�předškolní� vzdělávání� „Bez� tebe� to�nejde“,� jehož� součástí� je� též� rozvoj�
spirituální�inteligence�dítěte.�V�CMŠ�je�rodinná�atmosféra�podpořená�prvky�celostní�pedagogiky�Franze�Ketta.�Přirozenou�
součástí�každého�dne�je�křesťanská�výchova�dětí.�Děti�se�učí�„být�ve�vztahu�a�být�ve�vztahu�aktivní“.�Celý�rok�prožíváme�ve�
společenství�radostně�jednotlivá�období�liturgického�roku.

Předškolní�vzdělávání�se�organizuje�pro�děti�ve�věku�od�2�do�zpravidla�6�let.�Dítě�mladší�3�let�nemá�na�přijetí�do�mateřské�školy�právní�nárok.�Od�počátku�školního�roku,�který�následuje�po�dni,�kdy�dítě�dosáhne�pátého�roku�věku,�do�zahájení�povinné�školní�
docházky�dítěte,�je�předškolní�vzdělávání�povinné,�není-li�dále�stanoveno�jinak.�Zákonný�zástupce�dítěte�je�povinen�přihlásit�dítě�k�zápisu�k�předškolnímu�vzdělávání�v�kalendářním�roce,�ve�kterém�začíná�povinnost�předškolního�vzdělávání�dítěte.�Dítě,�pro�které�je�
předškolní�vzdělávání�povinné,�se�vzdělává�v�mateřské�škole�zřízené�obcí�nebo�svazkem�obcí�se�sídlem�ve�školském�obvodu,�v�němž�má�dítě�místo�trvalého�pobytu,�v�případě�cizince�místo�pobytu�(dále�jen�"spádová�mateřská�škola"),�pokud�zákonný�zástupce�
nezvolí�pro�dítě�jinou�mateřskou�školu�nebo�jiný�způsob�povinného�předškolního�vzdělávání.�Je-li�dítě�přijato�do�jiné�než�spádové�mateřské�školy,�oznámí�ředitel�této�školy�tuto�skutečnost�bez�zbytečného�odkladu�řediteli�spádové�mateřské�školy.�Ředitel�mateřské�
školy�rozhoduje�o�přijetí�dítěte�do�mateřské�školy,�popřípadě�o�stanovení�zkušebního�pobytu�dítěte,�jehož�délka�nesmí�přesáhnout�3�měsíce.�Do�mateřské�školy�zřízené�obcí�nebo�svazkem�obcí�se�přednostně�přijímají�děti,�které�před�začátkem�školního�roku�
dosáhnou�nejméně�třetího�roku�věku,�pokud�mají�místo�trvalého�pobytu,�v�případě�cizinců�místo�pobytu,�v�příslušném�školském�obvodu�(§�179�odst.�3)�nebo�jsou�umístěné�v�tomto�obvodu�v�dětském�domově,�a�to�do�výše�povoleného�počtu�dětí�uvedeného�ve�
školském�rejstříku.�Povinné�předškolní�vzdělávání�má�formu�pravidelné�denní�docházky�v�pracovních�dnech,�a�to�v�rozsahu�stanoveném�prováděcím�právním�předpisem.�Povinnost�předškolního�vzdělávání�není�dána�ve�dnech,�které�připadají�na�období�školních�
prázdnin�v�souladu�s�organizací�školního�roku�v�základních�a�středních�školách;�pro�účely�tohoto�ustanovení�se�termín�jarních�prázdnin�určuje�podle�sídla�mateřské�školy�v�souladu�s�vyhláškou�o�organizaci�školního�roku.

ZÁPIS�dětí�do�1.�tříd�základních�škol,�které�jsou�zřizovány�statutárním�městem�Zlínem�a�do�Církevní�základní�a�mateřské�školy�Zlín�pro�školní�rok�2021–2022,�
se�koná�v�příslušných�základních�školách� �od�13�do�18�hodin,�v�pátek�9.�dubna�2021 pouze�ZŠ�Zlín,�Kvítková�4338�od�8�do�17�hodin.

dětí�k�předškolnímu�vzdělávání� ,�které�jsou�zřizovány�statutárním�městem�Zlínem�a�do�Církevní�do�mateřských�škol
základní�a�mateřské�školy�Zlín�pro�školní�rok�2021–2022�se�koná�

ve�čtvrtek�13.�května�2021�od�8�do�12�a�od�13�do�16�hodin
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