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… A opět tu máme nový školní rok…
Do školky přichází třináct nových dětí, na které se všichni moc těšíme a které jsou plné
očekávání, co se bude dít. Někteří budou poprvé odloučeni na delší dobu od maminky, a tak
se musí „poprat“ nejen s novým prostředím, požadavky a lidmi, ale také s větším či menším
stýskáním si. To ostatně nezřídka prožívají i samotní rodiče, především maminky, kterým se
při loučení často zaleskne v oku slzička. I ony se nám musí naučit důvěřovat, že se o jejich
děti postaráme, jak nejlépe umíme, že dětem bude ve školce dobře a budou šťastné a
spokojené i přes to, že si z počátku občas popláčou. Je to zcela normální a přirozené prožívání
svých emocí a vyrovnání se s novou situací. A i tím, že se vyrovnávají s novou situací se
utváří jejich osobnost.
Abychom dětem co nejvíce usnadnili příchod do mateřské školky a zmírnili pro mnohé
bolestivé odpoutání se od vás – rodičů, prosíme, abyste pokud je to možné, zbytečně
neprotahovali ranní loučení. Čím déle se totiž s vaším pokladem loučíte, tím je to pro obě
strany bolestivější. Věřte nám i malým kamarádům, kteří na vaše děti těší a ve třídě na ně
čekají. Nenecháme je příliš dlouho tesknit (i když i tato emoce k životu patří a děti se sní
naučí pracovat velice rychle), děti se zabaví, proniknou do hry, najdou si oblíbenou hračku a
po pláči nebude ani památky.
Z počátku je také dobré nenechat děti dlouho čekat na váš příchod a pokud je to možné,
vyzvedněte si je alespoň první dny po obědě nebo přijďte ihned po odpolední svačince. Děti si
tak upevní jistotu, že je ve školce nenecháte a podle školkovského režimu dokáží odhadnout,
kdy se blíží váš příchod, přesto, že ještě neznají hodiny.
Povídejte si s dětmi o školce, o kamarádech, o tom, co prožily, o jejich pocitech, ptejte se, na
co se těší, ale případně i z čeho mají strach apod. Často některé děti z počátku nebývají příliš
sdílné, protože nových podnětů je mnoho, ale v průběhu školního roku zaznamenáte velké
změny.
Pokud bude v něčem nejistí nebo vám budou chybět informace, neváhejte se kdykoliv obrátit
na některou paní učitelku. Společně vždy najdeme odpověď a řešení případného problému.
Bohužel nám současná „covidová“ doba nepřeje ani letos a jsme nuceni dle nařízení a
doporučení MZ a MŠMT nadále dodržovat protiepidemická opatření.
- Prosíme, abyste dětem do školky nedávali žádné předměty ani hračky.

- Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti zcela zdravé, bez projevu jakéhokoliv
virového onemocnění. Pokud se jakýkoliv projev onemocnění objeví během pobytu ve školce,
jsme povinni vás ihned kontaktovat a vy jste povinni si své dítě v co nejkratší době
vyzvednout.
- Osoby přivádějící nebo vyzvedávající děti ze školky nesmí jevit známky žádného virového
onemocnění, ani nesmí být v karanténě a po celou dobu pobytu musí mít zakryté dýchací
cesty respirátorem. Po vstupu do šatny použijí dezinfekci rukou umístěnou na skříňce vedle
dveří u kalendáře a v prostorách školky se zdržují co nejkratší dobu, jak je to možné.
- Je také vydaný zákaz vstupu doprovázejících osob (i jakýchkoliv jiných třetích cizích osob)
do prostoru tříd.
Děkujeme za pochopení

Časopis, který držíte v ruce vám děti donesou vždy jednou za tři měsíce. Tak jako každý rok
se vás v něm budeme snažit informovat o tom, co plánujeme a také o tom, co se během
uplynulého čtvrtroku u nás událo a co jsme zažili. Plánované činnosti a akce jsou vždy pouze
orientační, protože, jak již někteří víte, vše se odvíjí od aktuální situace, která ve školce
nastává (neplánované akce, počet dětí, jejich zdravotní stav, případně počasí, v současné době
epidemická situace, ale také dostatek času, aby si mohly děti vše dostatečně prožít a užít).
Něco třeba nestihneme, nebo naopak něco přibude. Proto Vás prosíme, abyste pečlivě
sledovali aktuální informace vyvěšené na dveřích v šatně, kde se o všech případných
akcích a změnách včas dozvíte. Děkujeme.

Aby byl Školníček přehledný, budete se v něm setkávat s těmito částmi:
Zprávy ze života školky
Zde si budeme připomínat, co jsme v uplynulém čtvrtletí prožili, jaké proběhly akce apod.
Připravujeme
V této části nastíníme, co nás v následujícím období čeká - bohužel činnosti a akce s dětmi
nelze naplánovat přesně na sto procent, vše je třeba přizpůsobit aktuální situaci a také chceme,

aby si zážitky odnesli pokud možno všichni. Proto se nezlobte, když nestihneme vše, co
budeme mít v plánu, něco činnost odložíme na jiný termín, nebo naopak podnikneme něco
nového o čem jste nevěděli.
Informace vedení školy
Zde najdete případná přání, rady, doporučení, poděkování a další informace ze strany
pedagogů, které Vám, rodičům, potřebujeme sdělit. Na našem časopise se samozřejmě můžete
podílet i Vy. Pokud budete mít nějaké zajímavé náměty, připomínky, případně dotazy,
neváhejte se s námi o ně podělit. Samozřejmostí je Vaše anonymita, pokud si nebudete přát
být jmenováni.

PŘIPRAVUJEME
Inspirací pro letošní třídní programy je metodika „Pohádková zahrada“ školského zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka. Metodika je rozdělená na deset kapitol, z nichž každá se
věnuje jednomu zákoutí zahrady a jeho typickým obyvatelům a rostlinám (mrtvé dřevo, keře,
vrbový domeček, louka, kompost, strom, vyvýšené záhony, ohniště, divočina, jezírko).
Ve stejném duchu se nesou i naše třídní vzdělávací programy s názvem „Pohádková zahrada
kouzelné babičky“, které navazují na programy z minulých let „Co se skrývá za bludným
kořenem“, „Vyprávění starého stromu“ a „Luční školka“. Programy tříd jsou přizpůsobeny
konkrétní skupině dětí tak, aby byl zajištěn jejich všestranný rozvoj přiměřeně věku a
schopnostem.
Třídní programy jsou rozděleny do měsíčních bloků vycházejících z proměny přírody během
roku a jsou inspirovány naší přírodní zahradou:
Září

-

Říjen -

„Vrbový domeček pavoučka Provazníčka“ (Vrbový domeček)
„Ježek Bodlinka v zahradní divočině“

Listopad, prosinec - „Kosí bratři uspávají zahrádku“
Leden -

(Divočina)
(Strom)

„Všude je zima, sníh a mráz, broučci si hoví v peřinkách“
(Mrtvé dřevo)

Únor -

„Šípkový čaj Křemílka a Vochomůrky“

Březen -

„Kde bydlí Žížaláci“

(Keře)
(Kompost, Vyvýšené záhony)

Duben -

„Včelka Mája objevuje krásy louky“

Květen -

„Rákosníček a jeho kamarádky čistí jezírko“

(Jezírko)

Červen -

„Ohnivý mužík“

(Ohniště)

(Louka)

Program je z velké části zaměřený na ekologickou výchovu a během roku nás v něm bude
provázet kouzelná babička a její pohádkoví pomocníci.
Podle aktuální epidemické situace nás bude na podzim čekat výlet, divadelní představení nebo
návštěva kina, případně jiné aktivity, které se nám nabídnou.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY
Provoz mateřské školy je od 6. 00 hodin, kdy se mateřská škola odemyká, do 15. 30
hodin, kdy se uzamyká hlavní vchod.
Děti se scházejí do 8. 00 hodin. Pozdní příchod nejen že narušuje probíhající činnost (ranní
cvičení, společné zahájení dne, příprava na svačinu atd.), ale samotné dítě je o ni ochuzeno a
do probíhající aktivity se obtížně zařadí mezi ostatní (neví pravidla hry, rozdělení rolí, postup
atd.). Proto prosíme, abyste se snažili své děti přivádět do školky včas. Zvyknou si tak na
pravidelný režim a budou se cítit jistější.
Děti, které odcházejí po obědě domů, si můžete vyzvedávat přibližně od 11. 30 hodin,
nejpozději však do 12. 15 hodin, kdy se také uzamyká vchod do budovy.
Pozdější vyzvedávání ruší spící děti a narušuje individuální práci s dětmi s odkladem školní
docházky, případně logopedickými vadami.
Děti, které ve školce odpočívají, jsou po svačince okolo 14.30 hodin a je tedy možné si je
vyzvedávat. Samozřejmě, pokud budete potřebovat, můžete si své děti vyzvednout i v jiný
čas, ale v tomto případě prosíme o informaci předem, aby bylo vaše dítě včas připraveno,
nasvačeno apod.
Děkujeme

Jdeme do školky, co potřebujeme …
•

bačkorky s pevnou patou

•

pyžamo podepsané a s poutkem (spící děti)

•

lehké a praktické oblečení do třídy

•

oblečení na hru venku

•

kvalitní boty (šněrovací boty pomáháme zavazovat)

•

v zimním období oblečení vhodné ke hrám na sněhu

•

náhradní oblečení do školky i ven (včetně spodního prádla)

Dále každé pololetí prosíme rodiče o:
Balíček toaletního papíru (4 ks)
Balíček papírových kapesníků (10 ks)
100,- Kč na SRPDŠ
Děti z předškolní třídy – zubní kartáček
- zubní pastu

Co bychom měli umět….
•

při jídle sedět u stolu

•

jíst lžící, (předškoláci se učí jíst příborem)

•

jíst pevnou stravu, kousat

•

pít ze skleničky

•

používat záchod

•

upozornit včas na svoji potřebu

•

umývat si ruce a utřít si je

•

poznat si svoje oblečení

•

obouvat a zouvat bačkory i boty (kdo neumí zavazovat tkaničky, pomáhá paní
učitelka)

•

zvládat chůzi po schodech

•

spolupracovat při oblékání, svlékání

•

umět se vysmrkat a utřít si nos

•

reagovat na pokyny dospělého, reagovat na své jméno

•

umět požádat o pomoc (znát slovíčka prosím, děkuji)

•

umět pozdravit, rozloučit se

Rodiče, některé dovednosti se budou děti učit postupně. Využijte klidné
atmosféry během víkendu a nechte své děti oblékat, obouvat a veďte je k
samostatnosti. Buďte trpěliví, důslední, a v klidu nacvičujte, co je třeba.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Prosíme rodiče předškoláků, kteří jdou do školy, aby dětem během podzimu koupili flétničku
s čistícím kartáčkem, protože od ledna budeme mít kroužek „Hraní s flétničkou“. Bohužel
letos můžeme hrát pouze s „pravými“ předškoláky, protože je naše třída velice početná a v tak
velkém počtu by byla práce s flétnou neefektivní a pro děti nezáživná. (Ti, co nebudou mít
flétnu letošní rok, o ni v příštím roce nepřijdou.)

Děkujeme

Na závěr několik kontaktů, které by se vám mohly hodit:
Č. účtu pro platbu školného:

78 – 9381200217 / 0100

• Školné činí 200,- Kč za měsíc.
Měsíce červenec a srpen se slučují v jeden, platíte tedy celkem za 11 měsíců v roce.
Školné neplatí předškoláci s povinnou předškolní docházkou, tedy ti, které čeká zápis do
základní školy, ani děti s odkladem školní docházky.

• Platba stravného: placení stravného se provádí k 20. dni v měsíci trvalým nebo
jednorázovým převodem.
Č. účtu pro platbu stravného:

78 – 9381200217 / 0100

První den nemoci dítěte si lze oběd vyzvednout, další dny je nutné nejpozději do 13. 00 hodin
den předem odhlásit (telefonicky, osobně, případně ve vašem účtu v systému správy obědů).
Pokud nebude strava odhlášená, bohužel propadá.

• Telefon do školky:

491 478 118

mobil:

602 486 893

E-mail:

mshradek@gmail.com

Naše webové stránky:

www.msnovyhradek.cz

Přejeme vám i nám klidný školní rok a dětem, aby se ve školce líbilo a odnášely s z ní jen
samé hezké zážitky.
Kolektiv MŠ

