
Časopis „OVEČKA“ 
Vážená maminko, vážený tatínku.
Chceme Vás seznámit s naším školním časopisem„ 
Ovečka“. Již v minulosti jsme tento časopis vydávali, ale 
pro malý zájem rodičů jsme od tohoto záměru upustili. 
Opět se Vám pokusíme zprostředkovat informace  
o dění v mateřské škole i formou časopisu. Na konci  

 

tohoto školního roku Vás požádáme o krátkou 
reflexi, jaký způsob předávání informací Vám nejvíce 
vyhovuje, a na základě Vašich návrhů zvolíme 
nejefektivnější  metodu komunikačního systému pro 
následující školní rok. 

CO CHYSTÁME REALIZOVAT DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU – ÚPRAVY, OPRAVY, MALOVÁNÍ
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CO ČEKÁ NAŠÍ ZAHRADU

Od dubna máme v úmyslu zvelebit naší přední zahradu.

- pískoviště pro děti ve venkovní třídě před budovou  

- zrušenou přístupovou cestu, což obnáší i zavést 
zeminou. Tento prostor chceme v další fázi realizace 
ve spolupráci s Odborem pro životní prostředí, osázet 
vhodnými keři a tím se více oddělit od sousední 
budovy. 

- renovovat a zkrášlit zahradu v místech přímo  
u budovy školy – např. vyrobit velké dřevěné truhlíky 
a osázet je kytičkami. 

- dále je nutné dořešit smrk, který je sice zcela zdravý, 
ale jeho náklon již nebudí pocit bezpečí na naší 
zahradě. 

- musíme opravit naší pergolu na zadní zahradě, která 
zcela přišla o svá záda 

- domeček pro uchování dřeva se musí zlikvidovat, již 
uhnívají jeho nohy

- lavičky v našem altánu se musí zcela zrenovovat. 

Všechny naše uvedené plány si vyžádají nemalé 
finanční prostředky, a proto budou realizovány dle 
našich možností. V prostoru kde je umístěna venkovní 
třída s pískovištěm nelze zabudovávat žádné hrací 
prvky, které se musí ukotvovat do potřebné hloubky. 
Touto částí zahrady vede hodně potrubí a kabelů, 
které by mohly být poškozeny. Tato zahrada může být 
doplněna pouze povrchovými zahradními prvky.

NA CO SE MŮŽE TĚŠIT BUDOVA NAŠÍ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vchody do mateřské školy chceme opravit tak, aby byly 
bezpečné. Nové rohože již byly vyměněny 

a povrch vstupů budeme opravovat. Také chybějící 
zábradlí u schodů bude nové. Vstupy a vestibuly chceme 
okrášlit novými nástěnkami, květinami, dekoracemi  
a novými poličkami na knihy, které je možné si zapůjčit.

Jedna z nejnáročnějších akcí bude letošní malování celé 
školy. Malovat začínáme již první dny v červenci, přesto 
zajistíme provoz školy prvních čtrnáct dní. Poté musíme 
školu uzavřít, abychom všechno zvládli. Jsme si vědomi, 
že uzavření školy delší o jeden týden není příjemné,  
a tímto se Vám omlouváme, ale i pro nás bude malování 
velmi náročnou akcí a budeme rádi, až bude vše hotové  
a nachystané na září.

Pokud se nám podaří ve spolupráci se zřizovatelem 
zajistit všechny potřebné náležitosti k vybourání dveří 
ze šaten rovnou do herny, budeme tyto práce realizovat 
ještě před malováním za provozu. Budeme se snažit 
vše zajistit organizačně tak, abychom Vám co nejméně 
komplikovali pobyt v šatnách. Výhody shledáváme 
v důstojnějším přístupu Vám i dětem do tříd a zajištění 
odstínění průchodu toalet. Vstup na toalety ze šaten 
bude zachován, ale již nebude nutné jimi procházet při 
příchodu a odchodu dětí.  K zajištění intimity na lehátku 
bude nutné zakoupit paravány, které umístíme před dveře 
v herně.

Z této změny bychom měli velkou radost a moc si 
přejeme, aby se nám podařila. Držte nám, prosím, palečky.



VŠEOBECNÉ INFORMACE

Uzavření mateřské školy
Mateřská škola bude uzavřena 
od 16. července – 31. srpna 2018
Provoz začne 3. září 2018

Vzhledem omezení provozu z důvodu malování a uzavření 
školy, ředitelka stanovila úplatu za měsíc červenec 200 Kč  
a měsíc srpen v částce 0 Kč.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 
2018/2019
Zápis do mateřské školy bude probíhat elektronickou formou a 
následně nutnou osobní účastí rodiče a dítěte.

1. Fáze – v období vydávání přihlášek, tj. od 14. do 15. 5. 2018 je 
potřeba vygenerování přihlášky na webových stránkách města 
https://zapisms.usti-nad-labem.cz 

 Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které 
je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Pokud se Vám 
nepodaří vygenerovat přihlášku a potřebujete pomoc, zavolejte 
na tel. ředitelky školy 731448099, domluvíte si termín osobní 
návštěvy.

2. Fáze – sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení ve dnech   
14. 5. a 15. 5. 2018 

 14. 5. od 8 – 11 a 12 – 14 hodin
 15. 5. od 12 – 16 hodin
 

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte:
 - řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenoulékařem
 - rodný list dítěte
 - občanský průkaz
 - doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákon-

ných zástupců)

 Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanove-
ném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z 
přijímacího řízení!

 Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.

3. Fáze – vyhodnocování od 21. 5. 2018
 Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepři-

jetí Vašeho dítěte do MŠ
 Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat 

jedním z níže uvedených způsobů   
 na základě údajů uvedených v přihlášce:
 - telefonicky
 - prostřednictvím SMS
 - e-mailem
 - doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí. Seznam regis-

tračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 
zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.

Zápis do ZŠ  
https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

Veškeré podrobné informace jsou uvedeny na plakátu ve vestibu-
lech MŠ nebo na uvedených stránkách města

1. Vydávání žádostí - přihlášek 1. 3. 2018 - 10. 4. 2018 
2. Sběr žádostí - přihlášek 10. 4. 2018 od 13.00 - 18.00 hod.
3. Přijímací řízení do 30 dní od zápisu 

Zpracovala: Ivana Španielová

Rodičovská kavárna     
I nadále chceme vytvářet prostor pro vzájemná setká-
vání a sdílení zkušeností mezi rodičovskou veřejností 
a pedagogy, popř. přizvanými odborníky a tím vytvářet 
atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce. Mezi taková 
setkání, která již realizujeme, patří např. třídní schůzky, 
workshop na téma Náš den v MŠ, přednáška “Budeme 
mít prvňáčka”, prezentace a ukázkové hodiny Metody 
dobrého startu, keramická dílna pro rodiče, beseda s pe-
dagogy ze ZŠ. 

Naším přáním je, aby rodičovská kavárna byla místem 
zajímavých rozhovorů a vzájemného předávání informací 
či názorů v příjemné atmosféře i s malým občerstvením, 
popovídáme s odborníky na různá témata. 

Programovou nabídku pro realizaci rodičovských kaváren 
budeme rozšiřovat a promýšlet tak, aby byla pro rodiče 

zajímavá, přínosná a rádi se mezi nás vraceli.

VYBÍRÁME Z NAŠICH ZAJÍMAVÝCH AKTIVIT
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Projekt „POJĎTE NÁM ČÍST DO ŠKOLKY“ 
Setkání, ve kterém se vrátíme do časů, kdy si lidé vystačili bez 
televize a o to více se věnovali knihám a předčítání.
Tento projekt nabízíme v návaznosti na již realizovaný projekt 
„DARUJ KNIHU“ (viz vestibuly MŠ). Zaměřujeme se na každo-
denní předčítání i ve spolupráci s rodiči, prarodiči ke krátkému 
čtení v příjemné atmosféře jen tak… -
Tímto děkujeme všem, kteří se do těchto projektů aktivně za-
pojují a pomáhají vytvářet vztah k četbě. Zároveň vyzýváme 
další dobrovolníky k předčítání. I my pedagogové rozvíjíme 
vztah k četbě pravidelným předčítáním např. před spaním.

„Celé Česko čte dětem“ 

S novým školním rokem jsme se zapo-
jili do kampaně, „Celé Česko čte dě-
tem“. Přestože je tato kampaň určena 
hlavně pro rodiče, uvědomujeme si 
nutnost podpory čtenářské gramot-
nosti i v rámci školy, a to každoden-
ním kontaktem s knihou (prohlížení, 
manipulace, šetrné zacházení, poslech 
četby, povídání o přečteném).

Každoročně probíhá od 1. do 7. 6. 
celostátní akce Týden čtení dětem 
v ČR. I my chceme v rámci těchto 
oslav uspořádat např. slavnostní 
setkání s těmi, kteří v průběhu roku 
dětem v MŠ předčítali. Za účelem 
předčítání plánujeme i návštěvy dětí 
v ZŠ.
Jednotlivé aktivity budeme prezen-
tovat krátkou zprávou a fotografie-
mi na facebooku MŠ, nástěnkách a 

o. p. s. Celé Česko čte dětem.
Bližší informace najdete na www.ce-
leceskoctedetem.cz

Školní knihovna
Rodičovské veřejnosti nabízíme vý-
půjční službu odborné literatury 
zaměřené na výchovu a vzdělávání. 
Doba vypůjčení je 1 měsíc a lze si vy-
půjčit 1 titul. Služba je bezplatná.
Při znehodnocení či ztrátě je vypůj-
čitel povinen uhradit cenu knihy. V 
případě zájmu o zapůjčení některého 
titulu kontaktujte telefonicky, emai-
lem či osobně p. uč. Kapounovou 
(Sluníčka).  Nabídku titulů průběžně 
doplňujeme.

Metoda dobrého startu
Tato aktivita je zaměřena na rozvoj 
dílčích oblastí vývoje tak, aby děti 

byly co nejlépe připraveny na vstup do ZŠ s využitím syste-
maticky propracované METODY DOBRÉHO STARTU. Je ur-
čena pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky 
a vede jí Bc. Blanka Kapounová. 19. 9. 2017 byla rodičům 
tato metoda prezentována. S přihlášenými dětmi se pra-
cuje 1x týdně v rámci výchovně vzdělávacích činností. 13. 
2. proběhla ukázková hodina a následná se bude konat 
10. 5.
27. 2. proběhla přednáška na téma „Budeme mít prvňáčka“.

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová
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AKCE, NA KTERÉ SE TĚŠÍME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Akce - Koťátka

BŘEZEN 2018

13. 3.
Návštěva ZŠ České mládeže 
– předškoláci, dopoledne

15. 3.
Oslava narozenin + Hračkový den
Keramika s rodiči od 16:00 hod. - viz leták na 
nástěnce

19. 3. - 23. 3. Kytičkový týden - viz leták na nástěnce           

22. 3.
Kytičkový karneval - dopoledne
Jarně velikonoční tvoření s rodiči - od 15:00 hod.

26. 3. - 29. 3. Velikonoční týden - viz leták na nástěnce      

27. 3.

Hledání velikonočního pokladu - dopoledne
Rodičovská kavárna na téma: Setkání rodičů 
předškoláků 
s pedagogy ZŠ – od 16:00 hod.

28. 3.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

DUBEN 2018
4. 4. Návštěva knihovny - předškoláci, dopoledne

12. 4.
Výlet na Střižák - v dopoledních hodinách, celá 
třída

19. 4. Oslava narozenin + Hračkový den

23. 4. - 27. 4. Pobyt v přírodě

26. 4.
Rodičovská kavárna na téma: 
Náš den, Čteme dětem - od 17:00 hod., cca 2 hod.

KVĚTEN 2018

2. 5.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

10. 5.
Oslava narozenin + Hračkový den
MDS - ukázková hodina pro rodiče, od 15:30 
hod.- viz leták na nástěnce

15. 5. Dravci v MŠ - dopoledne

17. 5. Den rodiny - od 15:30 hod.

30. 5.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

24. 5. Sponzorský běh - akce SRPDŠ - od 15:00 hod.

31. 5. Oslava MDD - od 15:30 hod.

ČERVEN 2018
1. 6. - 7. 6. Celé Česko čte dětem

12. 6. Celoškolkový výlet - akce SRPDŠ

19. 6. Oslava narozenin + Hračkový den

21. 6.  
Rozloučení s předškoláky - od 17:00 hod. 
Spaní předškoláků v MŠ - od 19:00 hod.

Akce - Berušky

BŘEZEN 2018
19. - 23. 3. Kytičkový týden

20. 3.
Návštěva ZŠ České mládeže – předškoláci, dopo-
ledne

22. 3.
Kytičkový karneval - dopoledne
Jarně velikonoční tvoření s rodiči - od 15:00 hod.

27. 3.

Hledání velikonočního pokladu - dopoledne
Rodičovská kavárna na téma:
Setkání rodičů předškoláků s pedagogy ZŠ – od 
16:00 hod.

DUBEN 2018

4. 4.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

5. 4. Jarní procházka ke studánce - dopoledne

18. 4. Návštěva knihovny - předškoláci, dopoledne

19. 4. Oslava narozenin + Hračkový den

23. 4. - 27. 4. Pobyt v přírodě

26. 4.
Rodičovská kavárna na téma: 
Náš den, Čteme dětem - od 17:00 hod., cca 2 hod.

KVĚTEN 2018

9. 5. 
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

10. 5.
Oslava narozenin + Hračkový den
MDS - ukázková hodina pro rodiče, od 15:30 
hod.- viz leták na nástěnce

15. 5. Dravci v MŠ - dopoledne

17. 5. Den rodiny - od 15:30 hod.

24. 5. Sponzorský běh - akce SRPDŠ - od 15:00 hod.

31. 5. Oslava MDD - od 15:30 hod.

ČERVEN 2018
1. 6. - 7. 6. Celé Česko čte dětem

14. 6. Výlet na „Střižák“ - dopoledne

12. 6. Celoškolkový výlet - akce SRPDŠ

19. 6. Oslava narozenin + Hračkový den

21. 6.
Rozloučení s předškoláky - od 17:00 hod. 
Spaní předškoláků v MŠ - od 19:00 hod.



 Akce - Sluníčka

BŘEZEN 2018

13. 3.
Návštěva ZŠ České mládeže  
– předškoláci, dopoledne

14. 3.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

15. 3.
Oslava narozenin + Hračkový den
Keramická dílna pro rodiče - 16:00 -18:00 hod.

19. - 23. 3. Kytičkový týden – viz leták na nástěnce

26. – 29. 3. Velikonoční týden – viz leták na nástěnce

22. 3.
Kytičkový karneval - dopoledne
Jarně velikonoční tvoření s rodiči - od 14:30 hod.

27. 3.
Hledání velikonočního pokladu - dopoledne
Rodičovská kavárna na téma: Setkání rodičů  
předškoláků s pedagogy ZŠ – od 16:00 hod.

DUBEN 2018

11. 4. 
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

12. 4.
Jarní procházka ke studánce – celá třída, dopo-
ledne

19. 4. Oslava narozenin + Hračkový den

23. 4. - 27. 4. Pobyt v přírodě

26. 4.
Rodičovská kavárna na téma: 
Náš den, Čteme dětem - od 17:00 hod., cca 2 hod.

KVĚTEN 2018
2. 5. Návštěva knihovny – předškoláci, dopoledne

10. 5.
Oslava narozenin + Hračkový den
Ukázková hodina MDS od 15:30 hod.

15. 5.
Dravci v MŠ - dopoledne
Den rodiny - od 15:30 hod.

16. 5.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

24. 5. Sponzorský běh - akce SRPDŠ - od 15:00 hod.

31. 5. Oslava MDD - od 15:30 hod.

ČERVEN 2018
1. 6. - 7. 6. Celé Česko čte dětem

13. 6.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

12. 6. Celoškolkový výlet - akce SRPDŠ

19. 6. Oslava narozenin + Hračkový den

21. 6.
Rozloučení s předškoláky - od 17:00 hod. 
Spaní předškoláků v MŠ - od 19:00 hod.

26. 6.
Letní procházka ke studánce – celá třída, 
dopoledne

Akce - Sovičky

BŘEZEN 2018
19. - 23. 3. Kytičkový týden

20. 3.
Návštěva ZŠ České mládeže 
– předškoláci, dopoledne

22. 3.
Kytičkový karneval - dopoledne
Jarně velikonoční tvoření s rodiči - od 15:00 hod.

27. 3.

Hledání velikonočního pokladu - dopoledne
Rodičovská kavárna na téma:                                                                                 
Setkání rodičů předškoláků s pedagogy ZŠ – od 
16:00 hod.

DUBEN 2018

  4. 4.
EKOvýprava na Střížovický vrch - všichni, dopo-
ledne

11. 4. Návštěva knihovny - předškoláci, dopoledne

18. 4.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

19. 4. Oslava narozenin + Hračkový den

23. 4. - 27. 4. Pobyt v přírodě

26. 4.
Rodičovská kavárna na téma: Náš den, Čteme dě-
tem - od 17:00 hod., cca 2 hod.

KVĚTEN 2018
  2. 5. EKOvýprava skleníky UJEP - všichni, dopoledne

10. 5.
Oslava narozenin + Hračkový den
MDS - ukázková hodina pro rodiče, od 15:30 
hod.- viz leták na nástěnce

15. 5. Dravci v MŠ - dopoledne

16. 5. Den rodiny - od 15:30 hod.

23. 5.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

24. 5. Sponzorský běh - akce SRPDŠ - od 15:00 hod.

31. 5. Oslava MDD - od 15:30 hod.

ČERVEN 2018
1. 6. - 7. 6. Celé Česko čte dětem

  6. 6.
EKOvýprava na Střížovický vrch - všichni, 
dopoledne

12. 6. Celoškolkový výlet - akce SRPDŠ

19. 6. Oslava narozenin + Hračkový den

20. 6.
Seznamování s vodou – dle zájmu pro všechny 
děti, dopoledne

21. 6.
Rozloučení s předškoláky - od 17:00 hod. 
Spaní předškoláků v MŠ - od 19:00 hod.
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POBYT V PŘÍRODĚ OD 23. 4. – 27. 4. 2018

Každoročně vyjíždíme na Pobyt v přírodě do Starých 
Splavů. Z naší mateřské školy pojede 20 dětí, stejně tak 
i z MŠ Zvoneček. Touto spoluprací zajistíme naplněnost 
objektu a podílení se na ceně za dopravu – jedeme 
jedním autobusem. Pokud by druhá MŠ nenaplnila svůj 
počet dětí, můžeme doplnit našimi dětmi a opačně. 
Pokud by byl od Vás větší zájem, děti se vybírají dle 
věku, tzn., že pojedou děti starší a také mají přednost 
děti, které se ještě neúčastnily. Děti nad počet 20 budou 
zapsány jako náhradníci. 

Cena pobytu (včetně dopravy): 2 050,- Kč (začínáme, 
končíme obědem, platba za 4 noci)

Závaznou přihlášku si vyzvedněte u paní učitelek ve 
třídě.

Z důvodu zjištění počtu zájemců o pobyt v přírodě 
žádáme rodiče o odevzdání závazných přihlášek p. uč. ve 
třídě do středy 28. 3. 2018, v tento den bude STOP stav.

Následující pracovní den bude na nástěnkách vyvěšen 
seznam dětí, které pojedou na pobyt v přírodě (jak bylo 
uvedeno, budou upřednostněny děti starší a děti, které 
ještě na pobytu v přírodě nebyly a dle schopností).

Pokud budete na seznamu dětí, které odjíždí, je potřeba 

zaplatit částku 2 050,- Kč tak, aby dne 5. 4. 2018 byla 
na účtu MŠ s označením – jméno, příjmení dítěte, třída 
a pobyt v přírodě 2018. (za pobyt v přírodě uhradí částku 
i náhradníci). 

Dne 5. 4. 2018 bude v dopoledních hodinách provedena 
kontrola plateb za pobyt v přírodě. V případě nezaplacení 
částky přihlášeného dítěte ze seznamu pojedou 
náhradníci.

Informativní schůzka pro rodiče dětí odjíždějících na 
pobyt v přírodě (i náhradníků) se uskuteční ve čtvrtek 5. 
4. 2018 od 15:30 hod. ve třídě Sovičky.

S dětmi na pobyt v přírodě pojedou p. uč. Dana Bábelová 
(ze třídy Sovičky), p. uč. Marcela Kejdanová (ze třídy 
Koťátka). 
                                                                                                                                                                    
V případě onemocnění dítěte před odjezdem na pobyt 
v přírodě volejte neprodleně p. řed. – tel. 731 448 099  
nebo zástup. řed. – tel. 725 469 620 z důvodu zajištění 
odjezdu náhradníka. Děkujeme

Téma pobytu v přírodě: „NA MRAVENČÍ PASECE“ – 
prosím dejte dětem masku – broučka, motýlka, berušky, 
dle vašeho uvážení.
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Pokyny pro pobyt: 
1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře přineste do 

20. 4. 2018, předejte p. uč. ve třídě
2. Potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší než 3 

dny, kartičku pojištěnce, očkovací průkaz – odevzdáte 
při odjezdu (u autobusu) p. uč.

 Na ozdravný pobyt odjíždějí děti bez problémů s nočním 
pomočováním, nočním vysazováním.

 Prosíme, nedávejte dětem s sebou léky ani vitamíny.  
Paní učitelky nejsou kompetentní k podávání těchto 
medikamentů.

3. Pohledy dětem máte možnost poslat nebo je dejte 
do kufru. Doporučujeme na každý den alespoň jeden, 
s dětmi si je pak rozdáváme a nic více je nepotěší jako 
pohled z domova od maminky a tatínka, sourozenců 
(babičky, dědečka aj.)

4. Také nezapomeňte na oblíbenou hračku, plyšáka, knížku, 
pastelky, blok, hru 

5. Děti musí mít podepsané všechny věci, hygienické 
potřeby i ručníky nebo označené značkou tak, aby p. uč. 
poznala komu oblečení patří. 

6. Dejte dětem starší věci, děti budou běhat hlavně po lese 
a lze předpokládat, že se ušpiní

7. V případě zdravotních problémů dítěte budete 
kontaktováni uč. Pokud dítě onemocní horečnatým 
nebo infekčním onemocněním, je nutné v co nejbližší 
době si dítě odvézt (odvoz zajistí rodiče).

Doporučený seznam věcí:
tepláky, kalhoty na ven, šusťáky, kraťasy, slabší bunda, 
punčocháče, ponožky, čepice, čelenka, svetr, mikina, 
rolák, košile, trika s dlouhým, krátkým rukávem, spodní 
prádlo, pyžamo, tenisky, holiny, kotníkové boty, bačkory, 
toaletní potřeby, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, 
větší ručník nebo osušku, pláštěnka, repelent, krém 
na opalování, sluneční brýle, pytel na špinavé prádlo 
(osvědčil se povlak na velký polštář)

Seznam věcí je pro Vás pouze orientační. Věcí a potřeb 
dejte dle Vašeho uvážení. Zvažte potřebnost oblečení 
dle aktuálního stavu počasí. Ze zkušeností víme, že 
více věcí není nikdy na škodu. Nezapomeňte, prosím, 
vše podepsat nebo označit. Je pro nás o dost snazší 
podepsané oblečení, pokud se z něj stane jedna 
hromádka dětí pokoje, např. před večerním sprchováním 

Pokud se chcete na své dítě informovat, volejte pouze 
večer v době od 18 do 20hod. (725 469 620)

Zpracovala: Marcela Kejdanová
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Akce, které nejsou uvedené v rozpisech akcí tříd, 

protože se pravidelně opakují až do konce června (mimo 

školní prázdniny). Pokud by z nějakých důvodů došlo 

k neočekávaným změnám, budeme Vás informovat.

Sportování se Slunetou
Také basket se koná každé pondělí do konce června.

Ranní úkoly
Ranní úkoly, o kterých děti tak rády povídají a sdílí své 

zážitky, se budou konat každou středu do konce června.

Informace k aktivitě – Seznamování s vodou
Každou středu do konce června pokračujeme v návštěvách 

Plavecké haly. Snažili jsme se domluvit na příští školní rok 

více hodin pro naše plavání, ale nebylo nám vyhověno 

z důvodů obsazenosti a umožnění návštěvám veřejnosti. 

Je malinká neděje, že bychom získali jednu hodinu navíc, 

ale pouze v jednom měsíci roku, ale i za to bychom byli 

šťastni. Jen co zjistíme více, budeme Vás informovat. 

Zpracovala: Ivana Španielová

Ekologické aktivity

V každém týdnu umožňujeme dětem objevovat a 

odhalovat krásy přírody a naučí je vážit si všeho 

živého, co je obklopuje. Děti se seznamují s bylinkami, 

zahradními květinami a péče o ně. Převážně se staráme o 

školní zahradu a o její zvelebování. V případě výpravy do 

lesa s pravidly chování v přírodě – mluvíme, tak abychom 

neplašili obyvatele lesa. Chodíme opatrně a ohleduplně 

k rostlinám lesa. Známe turistické značky a víme, proč 

existují. Učíme se jak reagovat na volně pohybujícího se 

psa. Učíme se hledat v mapě a orientovat se v prostoru. 

Pozorujeme změny na stromech. Pozorujeme hmyz a 

zvířátka lesa, která se nám ukáží. Také třídíme odpad. 

Zpracovala: Ivana Španielová

Návštěvy dětí v sousedních Základních školách
Jedním z důležitých úkolů mateřské školy je připravit děti 

na plynulý vstup do první třídy 

OBECNÉ INFORMACE K AKCÍM
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a zabezpečit jim úspěšný přechod do základní školy. 

Veškeré úsilí mateřské školy v této oblasti by mělo vést 

k tomu, aby dětem pomohlo se na tento důležitý úsek 

jejich života přichystat. V mateřské škole si děti upevňují 

návyky potřebné pro budoucí život v základní škole, učí se 

samostatnosti, schopnosti co nejlépe vyhodnotit situaci a 

rozhodnout se a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. 

Prostředí základní školy se snažíme dětem přiblížit 

vhodnými aktivitami, aby se postupně seznámily 

s atmosférou a klimatem školy. Navštěvujeme „bývalé“ 

kamarády, můžeme nahlédnout do vyučovací hodiny a 

společně si zazpívat, zahrát hry, zasportovat v tělocvičně 

nebo na školním hřišti, vytvořit si výrobek v keramické 

dílně, prohlédnout si družinu, knihovnu…Snažíme se u 

každého dítěte podporovat a rozvíjet základní dovednosti 

a činnosti, které upotřebí v dalším životě.

Zpracovala: Jana Dlouhá

Kytičkový týden a kytičkový karneval
19. 3. – 23. 3. dopoledne

Děti si v průběhu celého týdne povídají o přicházejícím 

jaru. Učí se poznávat přírodniny, sázet květiny a tvořit si 

různé výrobky k tématu. Koncem týdne se všechny děti 

schází na jedné ze tříd, kde si společně užívají kytičkový 

karneval. Děti si při této akci vezmou na určitou třídu 

výrobek (čelenku, náramky, řetízky), které má celá třída vč. 

paní učitelky. Třídy plní úkoly, které si pro ně třída, která 

akci koná, připravila. Společně si poté zatančíme a užijeme 

si příjemný den.

Zpracovala: Aneta Skořepová

Jarní tvoření s rodiči 
22. 3. od 15 – 17 hod. na všech třídách

V partnerství s rodičovskou veřejností zdůrazňujeme 

prioritu společně stráveného času rodiče 

a dítěte. Tato akce nám dává nový rozměr vzájemného 

poznávání dětí, rodičů a pedagogů. Záměrem této akce 

je spolupráce MŠ s rodinou a cílem seznámení dětí s 

lidovými tradicemi v období jara, rozvíjení jemné motoriky, 
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zdokonalování schopnosti koncentrace, společné sdílení 

a nabídka možnosti ,,něco si vytvořit“ a odnést domů. 

Společně tak každoročně podléháme kouzlu jarního 

tvoření. Na jednotlivých třídách připravujeme společně 

s dětmi tvořivou dílnu. Námětů volíme několik, takže 

si každý může vybrat nebo se pochlubit vlastní tvorbou, 

rádi se inspirujeme. Snažíme se vést děti k ekologickému 

cítění, a tak využíváme například přírodnin a odpadového 

materiálu. Výtvarné techniky každoročně obměňujeme. 

Máte-li chuť, tak neváhejte a přijďte si společně s námi 

užít tvořivé odpoledne. 

Zpracovala: Dana Bábelová

Velikonoční týden a Velikonoční poklad 

26. 3. – 30. 3. dopoledne

V tomto týdnu si s dětmi povídáme o Velikonočních 

tradicích, zdobíme vajíčka, učíme se koledy a tanečky 

k tomuto tématu. Pokud by byl mezi Vámi někdo, kdo 

umí plést pomlázky, prosíme, přijďte mezi nás a přineste 

proutí a ukažte dětem, jak se pletou pomlázky. Velikonoční 

poklad hledáme na naší školní zahradě. K putování za 

pokladem se vydáme vždy nachystáni na plnění úkolů a 

společnými silami dané úkoly plníme. Při splnění všech 

úkolů nalezneme poklad, který si poté rozdělíme.

Zpracovala: Aneta Skořepová

Rodičovská kavárna na téma - Setkání s pedagogy 
sousedních Základních škol – 27. 3. od 16 hod. cca 1 

hod. třída Sluníček

Realizujeme zpravidla v období kolem zápisu do ZŠ.

Setkání s pedagogy okolních škol Vám nabízíme k získání 

informací o všem, na co se chcete zeptat (jak nejlépe 

zvládnout přechod z MŠ do ZŠ, podle čeho vybírat školu 

apod.). Navštíví nás pedagogové ze ZŠ Palachova a FZŠ 

České mládeže. Tématem setkání bude, vzdělávací program 

uvedených škol, výuka cizích jazyků, zájmové kroužky, 

provoz družiny, zápis, odklady školní docházky a případné 

dotazy a diskuse. 

Zpracovala: Jana Dlouhá

Rodičovská kavárna na téma - Náš den a Čteme 
dětem 26. 4. od 17 hod. cca 2 hod. třída Sluníček

I nadále chceme vytvářet prostor pro vzájemná setkávání a 

sdílení zkušeností mezi rodičovskou veřejností a pedagogy, 

popř. přizvanými odborníky a tím vytvářet atmosféru 

vzájemné důvěry a spolupráce. Mezi taková setkání, která 

již realizujeme, patří např. třídní schůzky, workshop na 

téma Náš den v MŠ, přednáška “Budeme mít prvňáčka”, 

prezentace a ukázkové hodiny Metody dobrého startu, 
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keramická dílna pro rodiče, beseda s pedagogy ze ZŠ. 

Naším přáním je, aby rodičovská kavárna byla místem 

zajímavých rozhovorů a vzájemného předávání informací 

či názorů v příjemné atmosféře i s malým občerstvením, 

které připraví děti v rámci výchovně vzdělávacích činností, 

popovídáme s odborníky na různá témata. 

Programovou nabídku pro realizaci rodičovských kaváren 

budeme rozšiřovat a promýšlet tak, aby byla pro rodiče 

zajímavá, přínosná a rádi se mezi nás vraceli. 

 Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová 

Dravci – 15. 5. dopoledne

Našim cílem je, aby v sobě děti vzbudily zájem o přírodu. 

Tato akce dětem umožnuje setkání s nevšedními živočichy 

a pochopení nutnosti je chránit. Děti mají možnost vidět 

8 - 9 dravců, které například nikdy předtím neviděly (např. 

káně lesní, výr velký, sova pálená). Výukový program 

probíhá pouze venku (kvůli dravcům). Děti budou mít 

možnost si dravce pohladit.

Den rodiny 

17. 5. od 15:30 hod.

Maminko, tatínku, babičko, dědečku, bráško i sestřičko, 

rádi bychom vás pozvaly na prožití společných chvil v 

rámci oslav „DNE RODINY“. Akce se koná na zadní zahradě 

MŠ, kde si společně zasoutěžíme, zahrajeme různé hry, 

opékáme buřty a prožíváme příjemné chvíle.

Mezinárodní den dětí 
31. 5. od 15:30 hod.

Každý rok má tato akce jiné téma (cirkus, karneval, piráti). 

Podle daného tématu jsou rozvržena stanoviště, kde děti 

plní různé úkoly společně s rodiči nebo sourozenci. Když 

dítě splní všechny úkoly, dostane odměnu. Za příznivého 

počasí se tato akce koná v prostoru zadní školní zahrady, 

pokud bude nepříznivé počasí, akce se přesouvá do MŠ.

Rozloučení s předškoláky
21. 6. 2018 od 17 hod.

Ke konci školního roku se koná akce „ROZLOUČENÍ 

S PŘEDŠKOLÁKY“. V pozdním odpoledni se sejdou budoucí 

školáci z celé mateřské školy společně s rodiči, prarodiči, 

sourozenci, … na zadní zahradě školy, kde je pro ně 

připravena pohádka a poté samotné „PASOVÁNÍ NA 

ŠKOLÁKY“. Děti se symbolicky rozloučí se svými třídními 

učitelkami a převezmou si od nich dárek na památku na 

MŠ. Po pasování si všichni zúčastnění mohou opéct vuřtík, 

pohrát si, popovídat a příjemně strávit odpoledne.



Spaní v MŠ – 21. 6. 2018 od 19 hod.

Předškoláci se po skončení akce „ROZLOUČENÍ 

S PŘEDŠKOLÁKY“ přesunou do MŠ, kde společně 

s kamarády a učitelkami prožijí spinkání v MŠ. Budeme 

tvořit, tančit, číst pohádku a užijeme si společné spinkání. 

Ráno, po skončení akce, se připojíme k ostatním dětem na 

třídách. K dispozici pro děti bude večeře, snídaně, 

lůžkoviny (dle potřeby). Děti budou potřebovat – spací 

pytel, oblíbenou plyšovou hračku na spinkání, pyžamo, 

ručník, baterku a dobrou náladu. Budeme se moc těšit na 

prožití společného spinkání.

Zpracovala: Marcela Kejdanová

Plánujeme třídní výlet.
PODĚKOVÁNÍ všem rodičům, kteří nám pomáhají s neutěšenou ekonomickou situací, že nám poskytují pomůcky, materiály 

pro vzdělávací činnosti dětí a za pomoc formou fungujícího SRPDŠ.

Pokud by byl z Vás někdo ochotný přispět finančně nebo i pomoc svojí prací, budeme velmi rádi.

Přejeme všem příjemnou dovolenou a našim předškolákům 

úspěšný start při nástupu do první třídy.

Celý pracovní tým


