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Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 3. 9. 2018.

V našich třídách děti přivítal následující tým pedagogických 
a provozních zaměstnanců:

Oříšková třída: p. učitelka Kopecká Hana
 p. učitelka Trmačová Lenka
 p. šk. asistentka Vyjídáčková Věra

Jahůdková třída: p. učitelka Kaderková Věra
     p. učitelka Sťahelová Eva, DiS.

Jablíčková třída: p. ředitelka Langerová Blanka
     p. učitelka Ševčíková Martina
     as. pedagoga  Marie Ambrozová

Úklid: p. Jakubcová Simona
p. Ženatá Pavla

Stravování:   p. Popelková Jana – vedoucí 
          p. Nárožná Hana
          p. Ženatá Pavla



          

Organizace školního roku 2018/2019

Prázdniny a svátky

Den české státnosti 28.9.2018

Podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2018

Den boje za svobodu 
a demokracii

17.11.2018

Vánoční prázdniny 22. 12.2018-
2. 1. 2019

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 11. 2. - 17. 2.2019

Velikonoční
prázdniny

18.4. a 19.4.2019
       22.4.2019

Svátek práce 1.5.2019

Den vítězství 8.5.2019

Konec školního roku 28.6.2019

 
   Ředitelská volna ZŠ : 8., 9.11. ,  19.11.2018.
                        a   29.5.2019.

    

                                 

      3.10. st   Pojďte s námi do pohádky ...
                    divadelní představení  O řepě
      

     10.10. st   Pruhovaný den
     11.10. čt   Vybíráme úplatu (školné ) 
     12.10. pá  1. preventivní zubní prohlídka
     17.10  st    Dáme ježky spát...


     22.10. po  Bramborování
     25.10.        Výstavka - Oříšková terasa - 
                       Naši podzimáčci...
     26.10. pá    Logopedická depistáž 

            

 Máme nové  dopravní omalovánky. 
 Zapojili  jsme se do projektu Žlutá, modrá,     

červená – návazujeme na  Zelenou školu  - 
třídění odpadu.   
  



                                                                              
         Prázdniny utíkají nejrychleji, tak také ty letošní 
letní prázdniny jsou nenávratně pryč. Pro školy je to 
období, které   umožňuje provedení obnovy a údržby 
budov.
       Také naše mateřská škola prošla další etapou 
obnovy. Letos proběhla velká investiční akce Městského
úřadu Velké Opatovice do  rekonstrukce  spodní terasy  
v budově školy. Když se ohlédneme zpět, tak vidíme, že 
se dříve  mateřské školy stavěly s venkovními terasami, 
které umožňovaly příchod k jednotlivým třídám. Brzy se
však ukázala energetická, povětrnostní, bezpečnostní 
nevýhodnost tohoto řešení.  Došlo proto k uzavření, 
zasklení a obložení stěn původně venkovních teras.
      A tato,  před mnoha lety provedená úprava,  čekala 
na svoji opravu. V průběhu měsíce července jsme  
odstranili staré obložení, opravili vnitřní omítky, osadili 
nová okna a dveře, položili novou  dlažbu a  zrealizovali
omítnutí  stěn proti otěru. Terasa byla nově vymalována.

V srpnu již byla škola připravena na prázdninový provoz.
       Děkujeme MÚ Velké Opatovice, p. starostce ing. 
Kateřině Gerbrichové za investiční akci k rozvoji naší
školy.
      O prázdninách byl dále  doplněn nábytek do  tříd 
u Oříšků  a Jahůdek. Byla vymalována školní kuchyně, 
aby splňovala přísné hygienické normy.  Zakoupili jsme 
nové dětské ručníky.
      U vchodu  do MŠ byly osazeny nové branky, 
dokončili  jsme přístupový chodník a komunikaci pro 
zásobování. Tak na děti i rodiče čekalo  pěkné 
překvapení.  Aby bylo radosti víc - děti byly přivítány 
balíčkem drobností PEZ, navázaly jsme na  loňské Lego.

     Dosluhující   zahradní domečky na školní zahradě se 
dočkaly své výměny. V plánu  je  také realizace nutného 
odstínění herní plochy pískoviště.



          Srdečně zveme veřejnost  k návštěvě naší 
opravené mateřinky.Také letos budou probíhat Veselé 
středy – dny otevřených dveří pro veřejnost, rodiče a 
děti. Na první se sejdeme  ve středu 14.11.2018 – od 
15.00 u Jahůdek.     S sebou  vezměte přezůvky a dobrou
náladu.
       Ani v plánování činností nezůstáváme pozadu – již 
je připraveno Divadlo Kozlík s premiérovým pořadem  
O Luciáškovi – v provedení herců s velkými 
marionetovými loutkami. Svoji účast s programem 
Vánoční malování  potvrdil také 320 km vzdálený malíř 
a ilustrátor A.Dudek.   Bude to i  setkání s našimi 
prvňáčky.V kině se sejdeme s dětmi  z 1. MŠ, 1. a 2. tříd
– na zajištěném programu k prevenci úrazů v dopravě, 
který přislíbily známé Tetiny z  Brna. Ale to už bude 
druhé pololetí školního roku.
 

      Nyní stojíme na jeho začátku, přejeme všem
dětem a rodinám, aby to byl rok naplněný pěknými

dny, příjemnými zážitky a dobrou  vzájemnou
spoluprací. 

Ve školním  roce 2018-2019 se na základě hodnocení 
zaměříme na  zlepšení v podmínce  MŠ podporující 
zdraví na -  Z/P11 - SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ.

 Jak také budeme plán spolupráce se ZŠ naplňovat ?  
           
Chceme:

  Navštívit : prvňáčky
  tělocvičnu
  školní družinu
  hřiště ZŠ
  školní bazén.
  pozvat 1.třídy na setkání.
  zúčastnit se Olympiády  - 29.5.2019.
  realizovat  společné sportovní hry -  Stopovaná.

Pohádka O řepě                    říjen   2018
O třech prasátkách               leden  2019                         
O Červené Karkulce            únor   2019                          
O pejskovi a kočičce             červen 2019
                      

14.11.2018 – u Borůvek – kolekce fotografií na 
Vánoce (letos svěží  premiérový námět – Vánoční 
štěstí ...). Další na jaře 2019, třídní foto v květnu.



        Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci
výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování  –  Šablony  pro  MŠ  a  ZŠ  I.  Tento  projekt  je
spolufinancován Evropskou unií. 

Na  dvouleté  období  čerpání  dotací  se  nám  podařilo
získat: 362 800 Kč.

Projekt  je  kombinací  aktivit  z těchto  oblastí:  personální
podpora,  osobnostně  sociální  a profesní  rozvoj  pedagogů  MŠ,
usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem  projektu  je  personální  posílení našeho  týmu  o
školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů
v kurzech  zaměřených  na  čtenářskou  pregramotnost,
matematickou pregramotnost,  inkluzi,  specifiku  práce pedagoga
s dvouletými  dětmi,  prevenci  logopedických  vad  a  problémů
komunikačních schopností u dětí  a sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Do nastavených šablon patří: 
Školní  asistent  –  personální  podpora  MŠ,  jehož  cílem je
poskytnout  dočasnou  personální  podporu  –  školního  asistenta
mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období
poskytnout  větší  podporu  zejména  dětem  ohroženým  školním
neúspěchem.   Také vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
– DVPP v rozsahu 16 hodin. Cílem aktivity je podpořit profesní

růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání
a  průběžného sebevzdělávání.  Vzdělávání  bude probíhat  formou
absolvování  vzdělávacího  programu  DVPP  akreditovaného
v systému  DVPP.  Pedagogičtí  pracovníci  budou  podpořeni
v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské
pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

Další  šablonou   jsou  specifika  práce  pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ,  cílem je podpořit pedagogy mateřské
školy,  a  to  prostřednictvím  absolvování  akreditovaného
vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální
rozvoj  dvouletých  dětí  v mateřské  škole.  Pedagog  absolvuje
akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním
rozsahu 24 hodin.

           Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv, cílem je podpořit pedagogy 
mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při 
vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. 

Poslední  šablonou  je  prevence  logopedických  vad  a
problémů  komunikačních  schopností  u  dětí  v MŠ,  cílem
šablony  je  rozšířit  prostřednictvím  absolvování  vzdělávacího
programu  DVPP  síť  logopedických  asistentů  v řadách
předškolních  pedagogů  v mateřských  školách,  a  tím  podpořit
přirozený  vývoj  řeči  dětí  a  plošně  posílit  prevenci  častých
logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

                                       



… já už nemám zub … vylomil jsem si ho sám...

...mám jeden kaz, nevím, kdy ho budeme operovat...

… chrápal … no jako táta...

...už mě vyočkovali...

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň pad, zlatý
lístek z javora, zima už jde do dvora.

 

 
Také v MŠ máme svoje pravidla soužití, jsou

zveřejněna v šatnách i ve třídách. Učí nás, jak se
chovat, aby nám bylo spolu dobře.



Podzimní tvoření...přineste si svého

Podzimáčka … uděláme si u Oříšků podzimní
výstavu. Těšíme se na prima nápady...

Naše kočka strakatá

říkej a ukazuj...

Naše kočka strakatá
(pohladíme palec)
                                 měla čtyři koťata.
Jedno černé,
(pohladíme ukazováček)
                               druhé bílé,
                              (prostředníček)
třetí žluté roztomilé
(prsteníček)
                               a to čtvrté strakaté,
                                                               po mamince okaté.
                               (malíček s patřičným roztomilým mňoukáním)

Kdo bez štětce a bez barev
obarví nám pestře les? 

Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku,
Hovím si v mechu v lesíčku. 

Čtyři rohy,
žádné nohy, chaloupkou to pohne?

Vyplněné vhoďte do boxu do 31.10.2018.


