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     Dovolte, abychom Vás přivítaly v novém školním 
roce  2014/2015.  Věříme,  že  jste  si  Vy  i   děti  přes 
prázdniny řádně odpočinuli. Kolektiv našich pracovníků 
rovněž načerpal nové síly a těší se na naše děti a práci 
s nimi v tomto roce.

Školní rok 2014 - 2015

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 1.9.20114. Všechny děti 
se  sešly po prázdninách opět ve svých třídách.

V našich třídách pracuje následující tým 
pedagogických  a provozních pracovnic:

Oříšková třída: p. učitelka Kopecká Hana
p. učitelka Sťahelová Eva

Jahůdková třída:         p. učitelka Kaderková Věra
p. asistentka Koutná Alena

Borůvková třída: p. učitelka Ševčíková Martina
p. ředitelka Langerová Blanka

Jablíčková třída: p. učitelka Vyjídáčková Věra
p. učitelka Trmačová Lenka



Provozní zaměstnanci:

Uklízečky: Kovaříková Vladimíra u Oříšků a Jablíček
Jakubcová Simona u Jahůdek a Borůvek

Kuchařky: Popelková Jana – vedoucí stravování
Nárožná Hana  u Jablíček a Borůvek
Ženatá Pavla   u Oříšků a Jahůdek

V redakci časopisu Vitamínek vítáme p. uč. Evu 
Sťahelovou, ať se nám daří. 

   

Organizace školního roku 2014/2015:

Zahájení: pondělí 1. 9.2014 

Konec 1. pololetí: čtvrtek 29.1.2015 

Konec 2. pololetí: úterý 30.6.2015 

Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. 9.2015 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti: neděle 28.9.2014 

Podzimní prázdniny a Den vzniku 
samostatného československého 
státu: pondělí 27.10.2014 - středa 
29.10.2014 

Den boje za svobodu a demokracii: pondělí 17.11.2014 

Vánoční prázdniny: pondělí 22.12.2014 - pátek 2.1.2015, 
vyučování začíná v pondělí 5.1.2015 

Pololetní prázdniny: pátek 30.1.2015 

Jarní prázdniny: 23.2.2015 - 1.3.2015 

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: 
čtvrtek 2.4.2015 - pátek 3.4.2015, pondělí 6.4.2015 

Svátek práce: pátek 1.5.2015 

Den vítězství: pátek 8.5.2015 

Hlavní prázdniny: středa 1.7.2015 - pondělí 31.8.2015 

  



Kalendář na měsíc ŘÍJEN

                                    
Divadlo : O veliké řepě: 3.10.2014 (pátek)                 

Logopedie – depistáž: dle individuálního rozpisu

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny: 6.10.2014 (pondělí)

Plavání – Borůvky a Jablíčka – starší děti: 6.10.2014 

Veselá středa: 8.10.2014 (středa)        

Šikulka v 15.00 : 9.10.2014 (čtvrtek)

Na návštěvě  v knihovně – 1. Skupina: 14.10.2014 

(úterý)

Vybíráme úplatu (školné ) za říjen: 15.10.2014 (středa)

Celé Česko čte dětem – 2. skupina: 16.10.2014 (čtvrtek)

1. preventivní zubní prohlídka: 17.10.2014 (pátek)

Plavání – Oříšci a Jahůdky: 20.10.2014 (pondělí)

Naše posvícení – světový Den výživy

FOTO – PRESTIGE: 23.10.2014 (čtvrtek)

Jak se peče chléb?: návštěva pekárny 24.10.( pátek)

     
Konec letního času: 26.10.2014 (neděle)

Zveřejnění výsledků dotazníkové 
ankety SZÚ Praha :

 anketu odevzdalo 54 dotázaných 
z počtu 79 oslovených (sourozenci dostávali 
jeden výtisk, do počtu nejsou započteny omluvené děti) 

tj.68% respondentů 

 daří se nám v položkách:
 vztah učitelek k dítěti  je partnerský
 v MŠ dětem většinou chutná, jsme spokojeni se skladbou 

jídelníčku
 dostatek spontánního pohybu
 děti mají dostatek času a vhodných hraček pro hru
 mají dostatek podnětů k myšlení
 MŠ pěstuje kamarádské vztahy
 děti mají možnost ukázat, co vytvořily
 v MŠ je uklizeno a čisto
 pokud řešíme nějaký problém obracíme se s důvěrou
 třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme
 co chceme zlepšit:
 informovanost rodičů o pokrocích dítěte – hovorové 

hodiny, možnost nahlížení do portfólií dítěte
 informovanost o odborných pracovištích- poradnách
 informovanost o smíšených třídách – sociální učení
 pobyty venku – vycházky do vzdálenějšího okolí
 nabízení klidových činností po půl hodině odpočinku

             Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili !



Zveřejnění výsledků dosažené 
úrovně kompetencí předškoláků:

 všichni víme, že u dětí cíleně rozvíjíme potřebné 
kompetence( zveřejněny na spodní terase)

 vyhodnocují p. učitelky ve třídách 
 škála hodnocení je 4 stupňová: (1) rozhodně ne  

(2) spíše ne  
(3) spíše ano  
(4) rozhodně ano 

Průměrné výsledky školního roku za školu: 3,50 
Výsledky jsou ovlivněny :
u Borůvek – nemocností hodnoceného dítěte, osobním maximem 
2 školáků
u Jahůdek – osobním maximem 4 školáků

Zvýšenou pozornost budeme věnovat rozvoji 
kompetencí – aby se dětem lépe dařilo:

  navazovat kontakty, dodržovat pravidla chování
  znát vlastnosti živé a neživé přírody
 dávat najevo city společensky přijatelným způsobem  
 podílet se na tvorbě pravidel, přispívat 

k pohodě prostředí
 přizpůsobovat chování prostředí, uvědomit si roli školáka 

Při společné práci – rodiny a školy se jistě v červnu
dostaví pěkné výsledky.

                Děkujeme za spolupráci!

  Zajímá nás také vyhodnocení 
podmínky vzdělávání MŠPZ:

 škola dosáhla hodnocení: 
 PI – Respekt k přirozeným lidským potřebám – úroveň 

90%
 PII - Rozvíjení komunikace a spolupráce – úroveň  88%
 v hodnotící škále MŠPZ – 76 -91% – úroveň velmi 

dobrá, stav, který lze oceňovat a podporovat

Všechny doplňující tabulky k hodnocení jsou zveřejněny 
i s komentářem na spodní terase. 

Na co se zaměříme v letošním školním roce ?

Na zlepšení zásady – podmínky-
Z/P 3 Rytmický řád života dne – práce je podrobněji 
rozpracována v prováděcím plánu 2014 -2015.
K přečtení v šatnách tříd.                                          

Od školního roku 2014 – 2015 máme 
inovovaný Školní vzdělávací program pro 

tříleté období.

K přečtení  v šatnách tříd.



Stavební práce dokončeny

Stavební  práce  na  naší  mateřské  škole  se  podařilo  zdárně 
dokončit. Škola tak mohla přivítat nové i stávající děti v „novém 
kabátě“.  Došlo k výměně oken, dveří,  zateplení  budovy a nové 
fasádě. Rovněž byly nainstalovány nové venkovní žaluzie.

Aby  naše  škola  byla  ještě  veselejší,  upravily  jsme  také 
prostředí  kolem  a  pomyslnou  třešničkou  na  dortu  jsou 
pestrobarevné polepy  na oknech a dveřích školy.
 

Věříme, že se Vám a především Vašim dětem bude 
v naší škole líbit a budou do ní chodit rády 

a s úsměvem.

        

Skákací hrad v MŠ
Pro  děti  jsme  formou  překvapení  připravily  v prvním týdnu 

nového  školního  roku  na  naší  zahradě  skákací  hrad.  Děti  si 
zaskákaly, zadováděly a z překvapení měly velikou radost. 

Tímto bychom chtěly srdečně poděkovat paní Korbelové 
a Rodinnému centru Motýlek za ochotu a za půjčení skákacího 

hradu.

                                                

   



Dobré informace:
Zájmová činnost:

PLAVÁNÍ: bude  se  konat  každý  lichý  týden  v pondělí. 
Probíhat bude ve 2 skupinách – Jahůdky + Oříšci, Borůvky 
+ Jablíčka. Vede: p. uč. Kaderková, Trmačová, Ševčíková.

Co s     sebou do batůžku:   plavky
osušku
koupací čepici
pití na šroubování

FLÉTNA: pokračuje  pravidelně  v úterý.  Nejlepší  je 
plastová sopránová flétna zakoupená
v hudebninách (např. Yamaha).
Vede: p. uč. Kopecká, Vyjídáčková

LOGOPEDIE: probíhat bude vždy ve středu
Vede: p.řed. Langerová

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY: rozjedou se 
od ledna 2015, děti rozdělíme do skupinek, vede: 
p. Ševčíková, Trmačová, Kopecká

Novinka: Na webu naší MŠ najdete nové oddíly tříd – 
chceme zde zveřejňovat  informace  a fotky 
z jednotlivých tříd.
http://www.2msvelkeopatovice.cz/najdete v oddíle – Pro 
rodiče

Projekty:
PODANÁ  RUKA: Cíleným  informačním  programem 
budeme   přispívat  k  předcházení  úrazů  dětí.  Program 
bude též v informační podobě na terase v Rodičovském 
okénku.

ALERGIE, ASTMA: Pokračujeme ve zjištění 
a zohledňování zdravotních potřeb dětí.

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU: Probíhá preventivní péčí
 o  zoubky a  také  dvěma nadstandardními  preventivními 
prohlídkami zoubků.  

                                     

CELÉ  ČESKO  ČTE  DĚTEM: Program  pokračuje  ve 
spolupráci  s knihovnou,  využijte  nabídky  a  přijďte  nám 
předčítat ...

http://www.2msvelkeopatovice.cz/najdete


Bavíme se s Vitamínkem...
                  …říkejte s námi...

Pomoz dráčkovi najít cestu k větříku:

Podzimní rodinné tvoření:
Vytvořte s dětmi Podzimáčka, přineste do své třídy – 

vyzdobíme si spodní terasu. Prožijme pěkný podzim.

DRAK

Vítr fučí, vítr skučí –
pojďte pouštět draky!

Každý spěchá na kopeček
a já běžím taky.

KAMARÁD

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí,

jsme tu všichni kamarádi
a proto se máme rádi.

VLAŠTOVIČKO, LEŤ

Vlaštovičko, leť,
už je na tě čas.

Listí žloutne, poletuje,
po strništi vítr duje.

Bude brzy mráz.


