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Školkové noviny  - Září 2018 
 

Vítejte u nás ve školce  
 

Vítáme Vás ve školním roce 2018/2019. Přejeme Vám i Vašim dětem 

spokojenost, pohodu, nová přátelství a radost z navštěvování naší 

školky. 
 

 

S kým se ve školce setkáte? 
 

Učitelky třídy Lišáků: Vlasáková Renáta – zástupkyně ředitelky 

pro předškolní vzdělávání (tel.: 602 257 136) 

 Mgr. Broulímová Marcela 
 

Učitelky třídy Myšáků:  Bc. Šímová Anežka 

     Viktorová Klára 
 

Pomocná učitelka:  Votočková Kateřina 
 

Dvojjazyčná asistentka: Bc. Steklá Martina 
 

Hospodářka: Ing. Píšová Helena 
 

Kuchařka: Kocinová Lenka 
 

Školnice: Rýparová Jarmila 
 

Uklízečka: Lochmanová Petra  
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Režim dne u nás ve školce 

 

7:00 – 8:15      Scházení dětí, spontánní volná hra,  

     individuální práce s dětmi 

8:15 – 8:45     Ranní kruh Začít spolu, pohybové aktivity 

8:45 – 9:15     Přesnídávka, prostírání k obědu 

9:15 – 10:00    Řízená vzdělávací činnost (hry, tvořivé 

    činnosti, chvilka soustředění)  

10:00 – 10:15    Ovocenka 

10:15 – 11:30    Pobyt venku – spontánní i řízené činnosti 

      pohybové, poznávací, tvořivé, sezónní… 

11:30 – 11:45    Příprava na oběd (hygiena) 

11:45 – 12:30    Oběd 

12:30 – 13:00    Přípravy na odpočinek / odchody dětí  

      domů 

13:00 – 14:15    Klid na lůžku / klidové činnosti 

14:15 – 14:30    Tělovýchovná chvilka 

14:30 – 15:00    Svačina 

15:00 – 17:00    Volné hry a činnosti v herně nebo 

      na školní zahradě / kroužky 

 

Jak omlouvat děti z MŠ? 
Prosíme, abyste děti omlouvali do 8:00 na tato telefonní čísla:  

Mobil - 773 780 463 nebo pevnou linku – 224 324 783.  
Dětem, které nebudou omluveny v příslušný čas, bude účtovano plné stravné. 

 

Proč chceme, aby Vaše dítko bylo ve 
školce včas? 

 

Protože stejně jako Vy máte rádi svůj rituál s ranní kávou, tak i Vaše děti mají 

rády rituály. Ve školce je tím nejdůležitějším rituálem komunitní kruh,  který 

začíná právě v 8:15. V komunitním kruhu se děti vítají s paní učitelkou 

a s ostatními dětmi, je zde věnován prostor každému dítěti, aby se mohlo podělit 

o své zážitky, a dbáme na to, abychom si všichni vzájemně naslouchali. 

V ranním kruhu zpíváme, tančíme a povídáme si, co nás v dnešním dni čeká. 

Učíme se respektu k druhým, neskákat si do řeči, naslouchat. Společně si tak 

tvoříme příjemnou denní atmosféru, která nás provází celým dnem. 
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Environmentální výchova v mateřské 
škole 

 

I v letošním roce se mohou děti těšit na vzdělávací činnosti s environmentální 

tematikou. Naučíme se, jak správně třídit nejběžnější druhy odpadů, celý rok se 

budeme starat o naši školkovou zahrádku a opět se zapojíme do Národní 

potravinové sbírky . 

 

 Školka  
Z knihy „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima“- Kateřina Konvalinová 

Každé ráno přijdou děti. 

Je jich spousta, jako smetí. 

Celý den si můžou hrát, 

Kreslit si, pak zazpívat. 

Každý kluk i každá holka 

ví, že je to naše školka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.pinterest.com 
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Chvilka tvoření 
http://www.predskolaci.cz/maxi-omalovanky-oranzova/13542 


