
Vítáme Vás na stránkách našeho školního časopisu 

Vitamínek. Věříme, že se stane jako každý rok vítaným 

průvodcem celého školního roku. 

 

Školní rok 2022-2023 

 

 

2. MŠ 

VELKÉ OPATOVICE 
 

 

 
Ročník: XXII.  

Školní rok: 

2022/2023 

Číslo: 1. 

Ve třídách s dětmi pracuje tým kvalifikovaných 

zaměstnanců v tomto složení: 

 
U Oříšků: p. uč. Lenka Trmačová 

    p. uč. Martina Šimková 

 

                U Jahůdek: p. uč. Věra Kaderková 

                                   p. uč. Tereza Kubitová 

      as. ped. Vendula Dobešová 

 

U Jablíček: p. uč. Kateřina Janků 

p. uč. Věra Vyjídáčková 

p. řed. Blanka Langerová 

 

Ve škole pracuje kvalifikovaný školní asistent, hrazený 

z evropských strukturálních fondů Štěpánka Zapalačová. 

Stravování zajišťují p. kuchařky Hana Nárožná a Jitka 

Tomanová, školní kuchyně je vedena p. Janou 

Popelkovou. O úklid pečuje p. Simona Jakubcová s 

částečným úvazkem p. Jitky Tomanové. 

 
 



Zaměření školního roku: 
v souladu s tříletým plánem se letos zaměříme na  

 začlenění MŠ do života obce 

 

V plánu máme prezentaci MŠ na veřejnosti, uspořádání 

a podílení se na akcích města. Zveřejnění kronik i 

fotodokumentace školy. Seznamování dětí s městem. 

Budování a posilování kladného vztahu k městu, ve 

kterém žijeme. Péči o lesopark – sběrem a úklidem 

přírodnin. Společné návštěvy rodičů v místě zaměstnání. 

Uspořádání výstavy výrobků dětí v knihovně.  

 

 

V materiální oblasti: 
Plánujeme dokoupit nové ručníky pro děti.  Opravit šatnu u 

Jahůdek, vymalovat třídy u Oříšků a Jahůdek. 

U Jablíček obnovíme vybavení pokojíčku o nový 

sedací nábytek a zakoupit relaxačního mazlíka pro 

vybavení relaxační zóny. 

Budeme pokračovat v doplňování hraček, vzdělávacích 

materiálů. Obnovit vybavení tříd výukovými programy    

a tiskárnami. 

V kuchyni zakoupit nový chladící pult.  Výměna 

za již dosluhující jistě přispěje také k úsporám el. 

energie. 

Na školní zahradě plánujeme dovybavit zahradní 

domečky nábytkem. Podle finančních možností 

započneme s částečnou realizací projektu na  

využití možnosti pobývat s dětmi odpoledne venku. 

 

Prázdniny v ZŠ ve školním roce ovlivňují také 

náš provoz. Kdy budou? 

Vánoční prázdniny: pátek 23.12.- pondělí 2.1.2023 

Jarní prázdniny: od pondělí 13.3.2023 do pátku 17.3.2023 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.2023 

Provoz MŠ o hlavních prázdninách:                          

2.MŠ   3.7.-21.7.2023  a    1. MŠ  7.8.-25.8.2023. 

Státní svátky-kdy je MŠ uzavřena? 

28. 10. 2022 - Den vzniku samostatného státu  

17. 11.2022 - Den boje za svobodu a demokracii 

24. 12.2022 - Štědrý den 

25.12.2022 - 1. svátek vánoční  

26.12.2022 - 2. svátek vánoční 

1.1.2023 - Nový rok 

7.4.2023 - Velký pátek 

10.4.2023 -Velikonoční pondělí 

1.5.2023 - Svátek práce 

8.5.2023 - Den vítězství 



Na aktuální téma: 

ADAPTACE 

Usnadní ji rozvinuté klíčové kompetence dítěte: 

1.Samostatnost dítěte-umět se postarat o sebe se bez 

velké dopomoci (jídlo, oblékání, hygienické návyky). 

2.Emocionálí nezávislost na rodičích (být chvíli s někým 

jiným a někde jinde). 

3. Uplatňovat aktivní stereotypy (co umím doma, umím jinde). 

 4. Sociální kompetenci (umět si pohrát). 

  Jak na adaptaci v MŠ? 

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. Někdo si zvykne 

rychle, jiný pomalu. Dobře přispívají i Veselé středy – 

návštěvy MŠ před vstupem do MŠ. 

 Jak dítěti pomoci? 

 

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    

nechcete 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      . 

 

 

Veselé středy: setkávání dětí s rodiči ve třídách MŠ. 

 Kdy budou? Vždy první středu v měsíci - 

2.11.2022, 4.1.2023, 1.2.,1.3. a 5.4.2023 od 15,00  

v našich třídách. 



Z našich dnů… 

Včelaři                                                    

V září jsme s dětmi navštívili 

místní zámecký sál. Zde jsme se 

setkali s panem Ševčíkem a panem 

Snášelem, kteří nám ukázali 

všechno, co se týká včelařství. 

Takže jsme viděli, jak vypadá úl 

uvnitř, jak vypadá včelí královna a  

také jsme si mohli prohlédnout 

včelařské vybavení a knihy 

s včelařskou tematikou. Také zde  

děkujeme včelařům za jejich 

poutavé vyprávění! Snad také 

z mnohých nás se stanou úspěšní 

včelaři      . Děti si z tohoto   

setkání odnesly malou pozornost 

ve formě omalovánky.  

 

 

V e 

 

 

 

 

Dům zahrádkářů 

Dne 26. 9. 2022 jsme se byli s dětmi 

podívat v Domě zahrádkářů, kde jsme 

měli možnost prohlédnout si výstavu 

podzimního ovoce a zeleniny. Viděli 

jsme spoustu druhů jablek, hrušky, 

ořechy, obrovské dýně, různě 

zbarvená rajčata, papriky, cukety a 

patizony a další zeleninu. Mimo jiné 

jsme také mohli obdivovat dekorace 

z podzimních květin a přírodnin. To 

je nádhera, ta příroda a zahrádkáři to 

umí! Děkujeme! 

 

 Co se také podařilo? 

Od června zajistit provoz pro obě 

MŠ – z důvodu rekonstrukce 1.MŠ.         

Dokončit investiční akci při generální 

opravě chladícího zařízení ve školní 

kuchyni. Za stavební práce jsme 

zaplatili 119 502,02 Kč, které 

čerpáme z investičního fondu. 

Vybavení stálo 28 217 Kč. Věříme, 

že nám poslouží co nejdéle. 

 

   

 

 



     B l a h o p ř á n í                 

 

         

 

 

 

 Paní Simoně Jakubcové 

k životnímu   i pracovnímu 

výročí 25 let v naší MŠ. 

Děkujeme za vykonanou práci 

pro naši školu                                                                      

   a přejeme všechno nejlepší. 😊 

Hodně zdraví, štěstí a pracovních 

úspěchů.                                                                                                                           

Z našeho kalendáře na říjen…                                                                         

  5. 10. Den úsměvů 

            Hrajeme si na knihovnu 

           Veselá středa u Jahůdek 

  6. 10. Divadelní představení O veliké řepě 

13. 10. Fotografování dětí – vánoční kolekce 

20. 10. Uspávání stromů 

26. 10. Dýňování 

Perličky dětí…odposlechnuto… 

„My bydlíme v České Africe, víš?“ 

„Paní učitelko, mě to nefunguje.“ (Myšleno nejde mi se 

vyčurat). 

„… ale mamka mi to nedovolí…“  „Musíš udělat psí oči, 

 a mamka ti to pak dovolí.“ 

Potkali jsme žížalu a děti: „ Pozor had“! 

Jdeme kolem zahrady s kurníkem : „Vidíte slepičky jdou 

taky na sluníčko“, a Klárka: „Asi se chtějí opalovat“! 

     Pozvánka na přednášku… 

          



Vitamínkovy hravé úkoly… 

Vymaluj lístky podle zadání. Potom jednotlivé druhy 

spočítej. 

 

Vyrob si ježčí rodinku – nasbírej si kaštany                 

a dokresli jim oči, čumáček a bodlinky. 

 

 

Nauč se básničku… 

Na podzim je čilo v lese, 

každý houbař košík nese.   

Hledá houby jedlé,                              

hříbky, klouzky, bedle. 

Nejedlé, ty v lese nechá, 

s plným košem domů spěchá. 

Dokresli déšť… 

 

                               PŘEJEME PĚKNÝ PODZIM. 

Za redakci : Tereza Kubitová, Simona Jakubcová a Blanka Langerová 


