
    
    
Vaše dVaše dVaše dVaše děti vzdti vzdti vzdti vzděláváláváláválává    
  
1. odd1. odd1. odd1. oddělení CIPÍSEK lení CIPÍSEK lení CIPÍSEK lení CIPÍSEK                p. uč. Alena Horklová        
                                                   p. uč. Jarmila Petrošová 

    
2. odd2. odd2. odd2. oddělení RÁKOSNÍlení RÁKOSNÍlení RÁKOSNÍlení RÁKOSNÍČEKEKEKEK    p. uč. Taťána Řehová 
                                                   p. uč. Ivana Tanušková     
    
3. odd3. odd3. odd3. oddělení KRTElení KRTElení KRTElení KRTEČEKEKEKEK            p. uč. Jarmila Forgačová 
                                                  p. uč. Jitka Šugarová 
    
4. odd4. odd4. odd4. oddělení Klení Klení Klení KŘEMÍLEKEMÍLEKEMÍLEKEMÍLEK     p. řed. Libuše Klimundová 
                                                    p. uč. Sylvie Březinová 
 
5. oddělení MAKOVÁ PANENKA            p. uč. Ivana Havránková   
 
Vašim dVašim dVašim dVašim dětem vatem vatem vatem vaří:í:í:í:    
P. kuchařka Alena Nevludová, Nadě6da Janošová  
a Zdenka Komadelová 
Vedoucí ŠJ: Silvie Kunátová                              
                                                                                                                                                                                                                                                    
O úklid peO úklid peO úklid peO úklid pečujeujeujeuje: 
Školnice: Danuše Polášková 
Vladimíra Mylková  
Gabriela Klimšová 
 
Kontakty: Telefonní čísla: 558 671 035 , 
776 527 622 
Webová adresa: www.infopaskov.cz  (v polovině  
října) 
 
 
 



 

 

Celoroční vzdělávací blok „Každý strom je trošku králem“ 

 

 

je stavěn tak, aby: 

o přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech  
o umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i 

praktických  
o dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a 

zaujímat postoje  
o pomohl rozvíjet jazykové dovednosti a schopnosti dětí 

 
 
Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně 

ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ.  
Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás.  

Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností 
pro děti, tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních 
vzdělávacích programů.  

 

Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce:  

o prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte  
o upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání  
o aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností  
o využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat  
o uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost  

 

 

 

„Každý  STROM je trošku králem“  

strom a jeho proměny nás budou provázet celým školním rokem.  
Ve všech činnostech, které budou součástí  vzdělávacího programu se zaměříme na rozvoj 
řeči u dítěte, rozvoj slovní zásoby. Nebude se jednat o  nápravu vad výslovnosti, ale 
procvičování jazyka, dechová cvičení, smyslové vnímání. Nácvik říkadel, básní, písní.  
 
 
 



 
 
VYHODNOCENÍ ANKETY PRO RODI ČE 
Na konci školního roku, v červnu 2009, jsme vás, rodiče, oslovili formou 
dotazníků. Zjišťovali jsme váš názor v oblastech: 

o organizace mateřské školy                  

o informovanost                                             

o co změnit     

o čeho si vážíte v MŠ 

o spolupráce 

o návrhy na společné akce 

o materiální zázemí 

o spokojenost s MŠ 

o spokojenost dítěte v MŠ 

o zajímavé aktivity 

o nabídka kroužků 

o spokojenost s chodem MŠ 

o stravování 

o bezpečné, zdravé, estetické prostředí MŠ 

Zpětnou vazbu jsme získali od 39 rodičů. 
Z dotazníků pro rodiče vyplynulo: 

• Celkově kladně hodnotí spolupráci  

• Spokojenost s pestrostí stravy 

• Děti se těší do mateřské školky 

• R. se líbí zapojení výukových programů na PC, zajistit však střídání dětí u PC  

• R. projevují zájem o dění v MŠ 

• R. jsou informováni o šk. vzd. pr. MŠ formou webových stránek 

• Rodiče se bojí agresivity druhých dětí 

• R. si přejí prodloužit otvírací dobu v MŠ do 16. 30 hod. 

• R. si přejí náhradní program pro nespící děti 

• R. se nelíbí netolerance druhých rodičů, kteří vodí nemocné děti do kolektivu 

• R. by uvítali sportovní kroužek pro děti 

• R. by si přáli vice informačních schůzek a konzultací s uč. svých dětí 

 
Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali chvili čku a anketní lístky vyplnili. 

 



USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ  
 
6.00 hod.              otevření MŠ, děti se scházejí v odd. Cipísek 

7.15 hod.- 8.30    otevřeny všechny třídy, nabídka ranního úkolu pro děti 

                             pitný režim  

                             spontánní hry s prvky individuálního přístupu,     

                             skupinové práce, námětové hry   

8.30                     uzamčení MŠ 

8.30- 9.00           úklid po hrách 

                            komunikativní ranní kruh – sdílení, naslouchání, vyprávění           

                            ranní cvičení, hygiena 

9.00                     svačina 

9.15   – 10.00     motivační kruh, činnost dětí v centrech dle tematického celku 

10.00 – 11.45     pobyt venku, hygiena 

11.30 – 12.15     oběd třída Cipísek a Rákosníček, Maková panenka 

11.45 – 12.30     oběd třída Krteček a  Křemílek   

12.30 – 14.00      hygiena, polední odpočinek, čtení, individuální činnosti dětí 

14.00 – 15.30     spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou    

                           V letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod  

15.30 - 16.00      Rozcházení dětí domů v odd. Cipísek, Krteček 

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny 

s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky 

vzdělávání.  

Odchod dětí domů po obědě je umožněn až do 13.00 hodin, kdy děti vyzvedávají starší 

sourozenci ze školy.  

 

 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ V MŠ se bude vybírat každý měsíc v průběhu  

2. týdne, nejpozději do 15. v měsíci!!!  

Bližší informace o platbách za MŠ jsou uveřejněny na nástěnce v šatnách odd. 

Další informace o platbách- školné Vám podá zástupce ředitelky J. Forgačová, 

stravné –vedoucí škol. jídelny S. Kunátová . Tel. číslo:558 671 035,776 527 622  



KROUŽKY 

 
Sboreček „Noti čka“  vede p. uč. Tanušková, Šugarová a  
                                  Ječmenková 
                                  PONDĚLÍ 12.15 – 13.00 hod. 
                                  Zahájení 5. 10. 2009 
 
Angli čtina s Mé ďou agentura MR.BEAR´S ACADEMY 
                                 PONDĚLÍ  14.15 – 15.00 hod, 15.15 – 16.00 hod . 
                                 Cena: 1200 Kč / pololetí 
                                 Zahájení 5. 10. 2009 
 
Keramika     vede p. keramička Šodková, p. uč. Řehová   
                    ÚTERÝ  12.30 – 14.00 hod.  (co 14 dní) 
                    Zahájení 6. 10. 2009 
                   Termíny hodin: 6.10., 20.10., 3.11., 16.11., 1.12., 15.12.2009 

             12.1., 26.1. 2010 
                    Cena: 500 Kč / pololetí 
 
Hudebn ě pohybová výchova  vede p. Gažáková  

 ÚTERÝ  14.45 – 15.30 hod. 
 Cena: 200 Kč / měsíc 
 Zahájení 29. 9. 2009 
 

Hudební p řípravka  vede p. uč. Vojkovský ze ZUŠ 
                      STŘEDA  12.30 – 13.15 hod. 

                                 Cena: 300 Kč / pololetí 
  Zahájení 10. 9. 2008 
 

Florbal   vedený p. uč. Staněk a p. uč. Moravec 
               ČTVRTEK  13.00 – 14.00 hod.  v sále v Orlovně 
               Vhodné pro předškolní děti. 
                Zahájení 8. 10. 2009  
               Cena:600 Kč/ pololetí (300Kč do října 2009,300Kč do ledna 2010)     
 
Logopedie       vede p. Mgr. Adamusová 
                          Každý první ČTVRTEK 8.00 – 15.00 hod .                                                         
                          Logopedická ordinace v I. oddělení,  
                          nutná návštěva rodiče s dítětem.      
                          Zahájení 9. 9. 2009, objednání na tel: 607 858 138                
                   

 
Tělocvi čna pro předškolní děti III. a IV. oddělení, vždy ve ČTVRTEK  
dopoledne. Děti potřebují cvičební úbor a sportovní obuv. 
 



 

 

Co jsme měli …. Akce ZÁŘÍ 

Zahájení školního roku 2009- 2010 v úterý 1. 9. 
Zahrádky v písku 9. - 10. 9. Odpoledne rodičů s dětmi.  

Stavění zahrádek z přírodnin na pískovišti.  

Divadelní společnost Smíšek 25. 9. – pořad „Hurá do školky“ 

Co nás čeká …. Akce ŘÍJEN 

2. 10.   Představení M. Nesvadby – kult. stř. Vratimov 
5. 10.    Sboreček, Angličtina  
6. 10.    Keramika, Tanečky               
7. 10.    Hudební přípravka                                           
8. 10.    Tělocvična, Florbal             
12. 10.  Sboreček, Angličtina 
13. 10.  Tanečky 
14. 10.  Hudební přípravka 
15. 10.  Tělocvična, Florbal 
19. 10.  Sboreček, Angličtina 
20. 10.  Vánoční focení  
20. 10.  Keramika, Tanečky 
21. 10.  Hudební přípravka 
22. 10.  Tělocvična, Florbal 
26. 10.  Sboreček, Angličtina 
27. 10.  Tanečky 
28. 10.  Hudební přípravka 
29. 10.  Tělocvična, Florbal 
 



 

 
 
 

v makové panence 
 

v rákosníčku                 
 
 
 

 
 



v křemílku a v krtečkovi 

 

v cipísku 



 
        
 

                                  
 
 

                                  
 
 

                                   
 

                             


