Školní rok 2016 - 2017
Nový školní rok jsme mimořádně zahájili ve čtvrtek 1.9.2016
v Motýlkové třídě v 1. MŠ. V naší školce jsme se všichni sešli
3. října 2016.
V našich třídách děti přivítal tým pedagogických pracovnic:

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Oříšková třída:

p. učitelka Kopecká Hana
p. učitelka Trmačová Lenka

Jahůdková třída:

p. učitelka Kaderková Věra
p. asistentka Majorová Martina

Borůvková třída:

p. učitelka Sťahelová Eva
p. ředitelka Langerová Blanka

Jablíčková třída:

p. učitelka Vyjídáčková Věra
p. učitelka Ševčíková Martina
p. asistentka Bártová Markéta

O čistotu v MŠ pečují a dobré jídlo pro všechny připravují:

Ročník: XV.
Školní rok: 2016/17
Číslo: 1.
Říjen 2016

Uklízečky:

Kovaříková Vladimíra
Jakubcová Simona

Kuchařky:

Popelková Jana – vedoucí stravování
Nárožná Hana
Ženatá Pavla

Školu vede. p. ředitelka Blanka Langerová.

S radostí jsme zahájili nový školní rok.
Báli jsme se, aby nám do skákacího hradu nenapršelo,
ale vyšlo to!
Užili jsme si skákání a dovádění, škoda, že nemáme
skákací hrad u naší MŠ každý den! Tak zase příště,
zdravíme Vyškov a budeme
se těšit!

Zaměření školního roku 2016 - 2017:
V souladu se zásadami a podmínkami Škol podporujících
zdraví je v tříletém časovém plánu (podle identifikátorů kvality)
školní rok zaměřen na: začlenění MŠ do života obce.
Své náměty rodiče mohou doplňovat písemně ve třídách,
projednány budou na pedagogické radě i na schůzce s rodiči, zde
bude již připraven k projednání
prováděcí plán na školní rok.

Přejeme všem pěkný školní rok.

Poděkování:
Děkujeme za odvedenou práci v redakci školního časopisu
p. uč. Sťahelové, Dis., za milá slova, nápady i pěkné obrázky.
V redakci našeho XV. ročníku školního časopisu Vitamínek
vítáme Bc. Markétu Bártovou, přejeme jí hodně dobrých
postřehů, námětů a čtivých příspěvků.
Za redakci Blanka Langerová

Organizace školního roku:
Zahájení: čtvrtek 1. 9.2016
Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017
Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2017
Zahájení dalšího školního roku: pondělí 4. září 2017

Podzimní prázdniny:

26. a 27.10.2016

Vánoční prázdniny:

23. 12. - 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:

3. 2. 2017
13. 3.-17.3.2017

Kalendář na měsíc ŘÍJEN
Měsíc pro adaptaci abychom si všichni co nejlépe postupně zvykli...
3.10. po Skákací hrad u naší MŠ – pro všechny zdarma
12.10. st

13. 4. a 14.4.2017

1. Veselá středa u Jablíček
Zveme vás k prohlídce celé naší školy

12.10. st Vybíráme úplatu (školné ) za říjen - hotovostní platba

Ke krásnému pracovnímu výročí 35 let ve školství
blahopřejeme p. učitelce Haně Kopecké a p. řed.
Blance Langerové.
Děkujeme za poctivě vykonanou práci pro děti,
rodiny, školu, město a společnost.
Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti
a pedagogických úspěchů.
K pracovnímu výročí 25 let u organizace blahopřejeme
p. Kovaříkové. Také jí přejeme hlavně pevné zdraví
a hodně štěstí.

17.10. po Bramborování
17.10. po od 6 do 9 hod. - vybíráme zálohu na stravné –
v kanceláři ved. jídelny - 682 Kč
18.10. út od 12 do 15,30 - vybíráme zálohu na stravné v kanceláři ved. jídelny
19.10. st 2. rodičovská schůzka - 15,00 u Jahůdek
20.10. čt Pohádkový den - divadlo MŠ
25.10. út Předškoláček
Další informace:

30.10.2016 - neděle - konec letního času

26.10. a 27.10. - st,čt, - podzimní prázdniny v ZŠ 
naše MŠ bude podle potřeby v provozu.
(Tabulkou zjistíme počty přihlášených dětí pro zajištění provozu
a stravování).








Vychází 1. číslo Vitamínku
Termín a čas logopedické depistáže bude pro zájemce
rozepsán
Fotografování dětí na Vánoce bude 3.11.2016
1. preventivní zubní prohlídka bude až v listopadu
Flétna zahajuje v listopadu
Budeme chodit do tělocvičny

Najdete nás také na: www.2msvelkeopatovice.cz

.
Od června do 3.10.2016 proběhla očekávaná rekonstrukce naší
MŠ. Došlo tak na velkou kvalitativní i estetickou změnu.
Ze staveniště bylo vyvezeno 10 kontejnerů suti, na stavbě
pracovalo i 20 dělníků denně. Střídaly se profese zedník, topenář,
vodař, elektrikář, malíř. Proběhla rekonstrukce vody, odpadů,
elektrických rozvodů, vytápění, sociálního zařízení. Velkých
změn doznaly také kabinety. Jistě v nich budou příjemněji
probíhat hovorové hodiny. Byla vymalována a uklizena celá
budova.

Firmě STAVKOM Boskovice - vedoucímu stavby p. ing.
Zouharovi
Panu Jaroslavu Šafránkovi a jeho pracovní skupině za zajištění
provedení elektroinstalací.
Panu Jiřímu Štouračovi a jeho pracovní skupině za provedení
rozvodu vody, odpadů a instalaci a zprovoznění vytápění budovy.
P. Kalandrovi za rozvody interkomu
Panu Procházkovi.

Skupině zedníků, obkladačů.

Zaměstnancům naší školy:
p. Jakubcové
p. Ženaté
p. Blahovi
p. Popelkové
p. Kovaříkové
p. učitelkám a asistentkám

Hlavní stavební, montážní i úklidové práce jsou ukončeny.
Ráda bych poděkovala za naši školu:
Městskému úřadu Velké Opatovice, p. starostce ing. Gerbrichové
za realizaci investiční akce města. P. místostarostovi Bártovi.
Hlavní ekonomce města p. Moučkové
P. ing. Šafářovi, p. ing. Kouřilovi, p. ing. Pevnému
Zaměstnancům Městského úřadu Velké Opatovice.
P. Martínkovi a spolupracovníkům
Rodinám našich dětí za velkou podporu, vstřícnost a pochopení
situace.
Paní ředitelce Sýkorové a zaměstnancům 1.MŠ za zajištění
náhradních prostor pro zářijový provoz 2.MŠ.

Všem, kdo nám drželi palce, ať tak rozsáhlou akci
zvládneme ve stanoveném termínu a jakkoli pomohli.

Co říkají naše děti ???
 Líbí se mi vymalované stěny - Kubík N.
 Umývárna a záchody jsou krásné - Dáda
 Máme pěkné značky- Barunka
 Pěkně svítí světla- Sandruška


No to je nádhera přidávají se mnozí rodiče...

Borůvková třída
Oříšková třída

Jahůdková třída

Jablíčková třída

Naše zájmová činnost
PLAVÁNÍ: budeme plavat od druhého pololetí.
Co s sebou do batůžku: plavky
osušku
koupací čepici
pití na šroubování

Projekty
ALERGIE,
ASTMA:
zdravotní potřeby dětí

nadále

budeme

zohledňovat

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU: realizujeme
2 nadstandartní preventivní prohlídky a preventivní péče
o zoubky. Kontrolujeme kartáčky i pastu.

Informace budou včas zveřejněny.
FLÉTNA: pokračuje pravidelně v úterý. Nejlepší je
plastová sopránová flétna zakoupená
v hudebninách (např. Yamaha).

LOGOPEDIE: depistáž proběhne podle termínů, dále
probíhat bude vždy podle rozpisu. Individuální
procvičování bude podle přinesených materiálů.

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY: rozjedou se
od ledna 2017

TĚLOCVIČNA: také letos budeme moci zdarma po celý
rok využívat tělocvičnu na SOU, podpoříme tělesnou
zdatnost našich dětí

MY NECHCEME KOUŘIT ANI PASIVNĚ:
S několikaletou dobrou zkušeností pomáháme podle
potřeb a volby tříd osvětlit problematiku pasivního
kuřáctví.

Děti naší MŠ rády sportují, pravidelně dosahují dobrých výsledků
na olympiádách prvních ročníků. Letos jsme se zapojili do
podpory sportu i na poli výtvarného zpracování tématu. V soutěži
na podporu sportování a zdraví.

Hlasování veřejnosti pro výtvarné práce našich dětí bude
na webových stránkách http://www.pez.cz/. Bude probíhat
udílením hlasu vybranému soutěžnímu dílu.
Bližší informace zveřejníme na vývěskách.

Bavíme se s Vitamínkem
CO PŘINÁŠÍ PODZIM?

Vyplněné hádanky lze vhodit do boxu u Oříšků
do 27.10.2016.
CO NEPATŘÍ DO LESA?

