




      V červnu jsme vás, rodiče, požádali 
o  vyplnění  ankety,   byla  zadáním
Státního  zdravotního  ústavu  Praha,
který  ji  sestavil.  Děkujeme za  vyplnění,
slova  ocenění  a  podpory.☺Závěry  nám
pomohly v inovaci školního kurikula.

 Zde je malý výtah výsledků ankety:

- víme, že si  můžeme půjčit vzdělávací
program MŠ a další plány
- jsme informováni o pokrocích 
a rozvoji dítěte
- můžeme nahlédnout do záznamů  
o dítěti
- můžeme požádat ředitelku 
o konzultaci
- získáváme  potřebnou pomoc
- máme možnost si půjčovat literaturu
-  přístup  učitelek  je  partnerský,  není
příliš strohý ani mírný
 - jsme   spokojeni s     kvalitou života v     naší  
MŠ
- jsme spokojeni s jídelníčkem 

- děti mají v MŠ dostatek pohybu
-  dopolední  pobyt  venku  je  pro  děti
zajímavý
- život v MŠ dítěti vyhovuje
- v MŠ je čisto a uklizeno
- zapsali jste dítě do MŠ – pro příznivou
atmosféru a přístup k dětem, program
MŠ

– jsme spokojeni a doporučíme MŠ
známým

   Celá ankteta je zveřejněna na terase.

Návrhy rodičů na zlepšení:
 - oprava sociálního zařízení pro děti –

záleží na prostředcích MÚ – půjde 
          o opravu velkého rozsahu, počítáme
           s etapami – polovinou MŠ

− nové  šatní  skříňky   pro  děti
realizujeme  z vlastních  zdrojů
postupně, první u Oříšků 10/2011

 - izolace oken – další velký projekt,je
MÚ zpracován, podán, čekáme na dotaci



- prodloužení otevírací doby – do zavření
MŠ ve třídě zůstává minimální počet dětí
– 2 – 3, je proto efektivnější mít učitelku
v plné třídě, pokud se najde 15 pravidelně
docházejících dětí pracujících rodičů, pak
lze  připomínku  řešit  a  provozní  dobu
upravit.

…umývárna u Oříšků 9/2011

NAŠE MŠ SE ZAPOJILA DO
NOVÉ KULTURNĚ –

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO MŠ...

„ Aktivně proti rýmě v mateřských
školách“

-  záštitou  je  značka  Nasivin  /  Nasivin
Senzitive

 -   jedná  se  o  projekt,  který  má za  cíl
pomoci MŠ v oblasti prevence, pravidel
chování  v době  chřipek  a  nachlazení.
Pro vybrané mateřské školy z celé České
republiky.
-  naše  MŠ  obdržela  zdarma  výtvarné
potřeby pro děti, plakáty

 -  tyto  využijeme  nejen  při
zapojení do soutěže „Malujte
s delfínem“
-  již jsme zveřejnili plakáty –
Desatero  prevence  proti
rýmě



− a  nachlazení  aneb  Jak  pomoci
dítěti  zůstat  zdravé  a  Co  dělat,
když má dítě  rýmu ,  kde si  mohou
rodiče  s dětmi  přečíst  všechna
pravidla

 -  plakát  také  upozorňuje  rodiče  na
výtvarnou soutěž – Malujte s delfínem 
a  vyzývá  je   k hlasování  pro  naši
mateřskou školu na internetu

 - v rámci programu nabízíme  bezplatné
divadelní  představení,  které  je  určeno
pro rodi če a děti,  v termínu  3. 10. 2011
v 15,30 hodin u Oříšků, vstup zdarma –
přijďte všichni, srdečně zveme !! ☺☺☺☺

  
       

CO  NÁS  ZAJÍMÁ … ?

Ústní hygiena… Jakou pastu vybrat pro
děti ?

  Ne každá zubní pasta s roztomilým
názvem postavičky z dětských kreslených
seriálů je vhodná pro malé děti. Vyplývá
to z výsledků analýzy Výzkumného
ústavu stomatologického 1. LF UK a VFN
v Praze z roku 2002.
Pro děti do tří let jsou vhodné zubní
pasty Promise, Parexyl, Parod’or. Pro
předškoláky stomatologové doporučují
Vandemecum junior, Aquafresh Kids,
Oral B Stages, Oral with Fluor, Panda,
Kocourek, Dental dream, Zubík, Elmex
dětský. Školáci si mohou čistit zuby
pastou Odol perlička, Snopy, Colgate
tweedy, Signal mini, Thymolin baby,
Colgate junior, Dan a Dan, AB denti
gel.



K první návštěvě zubaře by měli rodiče
s potomkem přijít v období prořezávání
mléčných zubů, nejpozději však ve dvou
letech.
 Stomatologická komora také připomíná,
že každý má nárok na dvě prohlídky
ročně hrazené zdravotními
pojišťovnami, což rodiče malých dětí
většinou nevyužívají.
 Jak upozorňují odborníci, dobrá péče 
o mléčné zuby může předejít mnohým
pozdějším léčebným zákrokům.
        

První preventivní zubní prohlídka s MŠ
je plánována na  pátek 4.11.2011.

NA CO SE V  TOMTO ŠKOLNÍM
ROCE CHCEME ZAM ĚŘIT ...

 - na rozvoj partnerských vztahů s rodiči
          (jedna z podmínek škol podporující zdraví)

�   máme v plánu:
� Připravit  upoutávku  pro  školní

knihovnu
� Umožnit  společná  odpoledne

Hrajeme si s mámou, tátou
� Zapojit  rodiny  do  programu

7a(1/2012)
� Uspořádat  divadlo  v  programu

Aktivně proti rýmě ve školkách
� Pokračovat v hovorových hodinách
� Spolupracovat  s rodiči na  přípravě

školních akcí, oslav, Mikuláše
� Malujte s delfínem – zapojit děti 

         a rodiče
� Sledovat  aktuality  k problematice

v tisku
� Věnovat  se  této  problematice  ve

Vitamínku
� Připravit sportovní odpoledne 



         –  vycházku s rodiči
� Seznámit rodiče s plány, zapojit je do

plánování školy
� Nabídnout možnost cvičení rodičů 

        a dětí na gymnastických míčích    

Máte – li možnost ukázat nám zajímavý
koníček či profesi, rádi s dětmi přivítáme
vaše znalosti, kontaktujte nás.. ☺☺☺☺

Pozměnili jsme „tvá ř“ naší školičky.
  Jak se vám líbí? ..  ☺☺☺☺

                 
TVOŘÍME  S VITAMÍNKEM 

 . . . NA TÉMA . . . 

DRACI, DRÁČCI,
DRÁČATA    

  Vloni na podzim jsme se mohli  denně
radovat  z Podzimáčků,  kterými  šikovné
děti  i  maminky  vyzdobily  terasu  naší
školičky. Letos se těšíme na vaše dráčky
a  draky,  které  můžete  vyrobit
z libovolného  materiálu  a  podle  vlastní
fantazie. Není podmínkou, aby drak létal,
bude  sloužit  pouze  k výzdobě.  Každý,
kdo  vyrobí  a  přinese  dráčka,  dostane
drobnou pozornost.. ☺☺☺☺
 



       Školní  rok  2011 – 2012 :

Prázdniny:
      Podzimní:   26. – 27. 10. 2011 
      Vánoční:     23. 12. 2011 – 2. 1. 2012  
      Pololetní:      1. 2. 2012
      Jarní:            6. – 12. 2. 2012 
      Velikonoční:  5. –   6.4. 2012

Kdy ještě nejdu do školy:

    28.  9. 2011 Den české státnosti
    28. 10.2011 Den vzniku samostatného   
                        Československa
  17. 11. 2011  Den boje za svobodu 
                        a demokracii
     9.  4. 2012  Velikonoční pondělí
     1.  5. 2012  Svátek práce
     8.  5. 2012  Den vítězství

        PŘEJEME PĚKNÝ PODZIM  !

         Úkol pro chytré hlavičky ☺       

  Další číslo vyjde  v prosinci 2011.


