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Ročník: XXI. 

Školní rok: 2021/2022 

Číslo: 1. 

                                    Říjen 2021 

  

       Vítáme Vás na stránkách našeho školního časopisu 

Vitamínek. Věříme, že se stane jako každý rok vítaným 

průvodcem celého školního roku. 

 

Školní rok 2021-2022 
 

Ve třídách s dětmi bude pracovat tým kvalifikovaných 

pedagogů v tomto složení: 

 

U Oříšků:  p. uč. Hana Kopecká 

                   p. uč. Martina Šimková 

 

U Jahůdek: p. uč. Věra Kaderková 

                     p. uč. Lenka Trmačová 

 

U Jablíček: p. uč. Lenka Brabcová 

                    p. uč. Věra Vyjídáčková 

                    p. řed. Blanka Langerová 

 

Ve škole pracuje kvalifikovaný školní asistent, hrazený 

z fondu ESF. p.uč. Kateřina Janků. 

 

Stravování zajišťují p. kuchařky Hana Nárožná a Jitka  

Tomanová, školní kuchyně je  vedena p. Janou 

Popelkovou. 

O úklid pečuje p. Simona Jakubcová a s částečným 

úvazkem p. Jitky Tomanové. 

Těšíme se na spolupráci s vámi. 

 



 

Ani o letních prázdninách                   

jsme nezaháleli…             

Vymalovali jsme přízemní patro. V návaznosti jsme   

dokončili výměnu  všech vstupních dveří v budově -  

prázdninovou realizací  poslední etapy v přízemí. Nové 

dveře má již také  školní kuchyně, sklady, účtárna,  

prádelna, sušárna, ředitelna, údržba... Na školní zahradě 

jsou opravena venkovní schodiště. Proběhla údržba a 

nátěr všech herních prvků a domečků. Realizována byla 

výměna 75 m nevyhovujícího plotu spodní části školní 

zahrady s podhrabovými deskami. Proběhl generální 

úklid školy. Naše škola se v materiálním zabezpečení 

opět posunula o kousek dál. Doplněny dopadové plochy. 

Prázdniny v ZŠ ve školním roce ovlivňují 

také náš provoz. Kdy budou? 

Podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29.10.2021. 

Vánoční prázdniny: 23.12.2021 – 2.1.2022. 

Jarní prázdniny: 7.3.-13.3.2021 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14.4.2022 

Školní rok 2022-2023 začne ve čtvrtek 1.9.2022. 

Zaměření školního roku: 

v souladu s tříletým plánem se letos více (s ohledem na 

epidemiologickou situaci) zaměříme na spolupráci 

MŠ a ZŠ.  

 

 V plánu máme seznamování s prostředím ZŠ. 

S dětmi tak navštívíme první třídu, školní 

družinu, prohlédnou si jídelnu, tělocvičnu, nově opravené 

sportovní hřiště, bazén i speciální učebny. Proběhnou 

konzultace s pedagogy, zařazujeme i společné sportovní a 

kulturní akce. 

V materiální oblasti: 
Plánujeme pokračovat ve výměně matrací postýlek ve 

třídách, dál dokoupení napínacích prostěradel - 

v objednávce jsou pro třídu u Jablíček barvy kiwi a 

hrášková, Jahůdky se mohou těšit na červenou a vínovou. 

U Oříšků doplníme stávající již nová prostěradla 

oranžová o meruňková.  Chceme dokončit obložení stěn 

proti otěru – u Jahůdek a Jablíček. U Jahůdek obnovíme 

vybavení pokojíčku o nový sedací nábytek. 

Budeme pokračovat v doplňování hraček, vzdělávacích 

materiálů. 

V kuchyni   investičními akcemi zajistíme generální 

opravu chladícího zařízení pro ovoce a zeleninu.  

Plánujeme obnovení vybavení školní kuchyně koupí 

nového více účelového profi robota.  

Na školní zahradě plánujeme vybavit  zahradní domečky 

nábytkem, zahradu vyvýšenými záhony a vybavením pro 

zahradnické práce. Započneme s částečnou realizací 

projektu na vybavení naší školní zahrady.  



Na aktuální téma: 

ADAPTACE  

Nástup do mateřské školy je pro každé dítě i jeho rodinu 

významným životním mezníkem. 

Dítě si musí zvyknout na odloučení od rodičů. Vytvořit 

si novou vazbu na jinou dospělou osobu, přijmout 

učitelku jako novou autoritu, porozumět odlišnému 

způsobu vedení, navázat vztahy s ostatními dětmi, 

poznat nové prostředí, přizpůsobit se dennímu režimu, 

zvyknout si na stravování. 

 A rodiče vnímají také velkou změnu, zvykají si na to, že 

s dítětem již tráví výrazně méně času, že vliv na jeho 

vývoj předávají i dalším osobám. 

 

 Co o adaptaci již víme a co pomáhá?                 

 Reakce na tuto novou situaci se liší. 

Jak dítěti pomoci? 

Přibalte mu mazlíčka. Dovolte, aby si dítě s sebou vzalo 

svou oblíbenou hračku, například plyšáčka. Existence 

pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situ-

aci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého 

prostředí. 

Používejte stejné rituály 

Přivádějte své dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzve-

dávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte 

konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po 

svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci 

apod. 

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte 

Někdy loučení představuje velmi silné emoce spíše pro 

maminku než pro dítě. Ujasněte si, jak se k pobytu svého 

dítěte ve školce stavíte vy. Dítě velmi dobře vycítí váš 

strach. Pak vnitřní úzkost velice těžce odbourává. 

Buďte citliví a trpěliví 

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového 

se naučilo. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí 

do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním ne-

chcete být doma. 

Komunikujte s paní učitelkou 

Možná se dozvíte, že když ze školky  odejdete, vaše dítě 

se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za 

zvládnutý pobyt ve školce oceňte. 

 

 

                     
 

 



Z našeho kalendáře: 

Říjen 2021: Vítáme podzim...    

                                  
                                   
     1.10.   Logopedická depistáž - 8,00 

      4.10.   Den úsměvů 😊 

      6.10.   Pojďte s námi do pohádky              

                 divadelní představení O řepě 

    12.10.   Sportujeme pro zdraví –  

                 Sportík - Jahůdková třída 

    13.10.   Den prarodičů 

    14.10.   Sportík – Jablíčková třída 

    15.10.   Sportík – Oříšková třída 

    19.10.   Jablíčkový den 

    21.10.   Fotografování dětí 
 

  

                                                                             

Konec provozu pevné telefonní linky: 

Od 1.11.2021 se dovoláte do MŠ: 

ŠJ                       733 193 399 

Třída Oříšků     731 901 895 

                            737 002 317    

 

Den prarodičů:                     
Letos jsme již přáli maminkám a tatínkům k svátku, 

myslíme i na prarodiče. Také jim patří poděkování za 

lásku a péči o naše děti.  

V souvislosti s COVID 19 proběhne jinou formou místo 

tradičního setkání s prarodiči ve třídách. 😊 

                                                                    

        Našim milým… 

Už se těším na dědu, zítra za ním pojedu.       

Překvapím i babičku, přivezu jí kytičku.  

                                                                     
 

Dědeček a babička, to jsou moje srdíčka. Dám jim 

pusu, až to mlaskne, mám je rád(a) to je jasné! 

 
 

Perličky z MŠ… 

Maminka mi koupí lakovák…(lak na nehty). 

 

Učíškolko(učitelko). 

 

Zarachotilo mi v hlavě (vzpomněla jsem si). 

 

Jestli se nespletu, tak si tě vezmu za ženu… 
 

 



Podporujeme rozvoj dětí, 

čeká nás také… 

Sportík:            

V MŠ využíváme možností denního cvičení. 

Každá třída má pravidelný den 

(úterý, čtvrtek, pátek) 

pro využití tělocvičny SOŠ. 

V případě pěkného počasí může třída upřednostnit      

sportování venku.                             

        

                                       

 Logopedík:   

 

V MŠ proběhla logopedická depistáž, konzultace 

pedagogů s logopedem. 

Dál děti podporujeme v rozvoji jemné motoriky. 

Téma logopedie zařadíme do Informačního  okénka.  

Ve třídách zařazujeme pravidelné    

 logopedické chvilky. 

 Ve spolupráci s Mgr. Dufkovou a rodiči budeme ve 

třídách, při předání potřebných materiálů, s dětmi 

individuálně pracovat. 
 

Víme, že všichni jsme dětem také                            

mluvním vzorem!!! 

 P O D Z I M v MŠ …      
Příjemné podzimní počasí nám dovoluje s dětmi 

objevovat krásy přírody v parku  i v blízkém  

Strážnickém lese i na Čihadlech … 

 

 

 

 

 

                 

   

           

  



 

   UČÍME SE VE TŘÍDÁCH… 

 

Září klepe na dveře, školka zase otevře, 

přijde do ní mnoho dětí, bude jich tu jako smetí. 

Stanou se z nich kamarádi, co se mají spolu 

rádi. 

 

Ježek ten je ježatý, od hlavy až po paty. 

Mračí se a žaluje, na každého, kdo tu je. 

Ježku, ježku, co ti vadí?  

Že mě nikdo nepohladí! 

 

 

                                                                                                     

Za redakci: Kateřina Janků, Simona Jakubcová, Blanka 

Langerová                                                                              

 T V O Ř T E    S   N Á M I 

… cestou ze školky, nedělní procházkou či 

cestou k babičce, všímejte si okolí, posbírejte 

přírodniny jako jsou krásně zbarvené listy, 

kaštany, žaludy, kousky kůry... fantazii se meze 

nekladou a vytvořte si s dětmi podzimního 

skřítka                    

                        PODZIMNÍČKA 

pošlete nám fotku, 

2.msopatovice@tiscali.cz ,přineste skřítka do 

školky do 10. listopadu, uděláme výstavku a 

výtvory odměníme. 

 

www.2msvelkeopatovice.cz                                                                                              

mailto:2.msopatovice@tiscali.cz
http://www.2msvelkeopatovice.cz/

