Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 4. 9. 2017.
V našich třídách děti přivítal následující tým pedagogických
a provozních zaměstnanců:

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Oříšková třída: p. učitelka Kopecká Hana
p. učitelka Trmačová Lenka
p. šk. asistentka Vyjídáčková Věra

Jahůdková třída: p. učitelka Kaderková Věra
p. učitelka Sťahelová Eva, DiS.

Jablíčková třída: p. ředitelka Langerová Blanka
p. učitelka Ševčíková Martina
as. pedagoga Mgr. Bártová Markéta
Úklid: p. Jakubcová Simona
p. Ženatá Pavla

Ročník: XVII.
Školní rok: 2017/18
Číslo: 1.
Říjen 2017

Stravování: p. Popelková Jana – vedoucí
p. Nárožná Hana
p. Ženatá Pavla

V naší mateřské škole pracují již
20 let p. Simona Jakubcová a p. Pavla Ženatá.
Po celá léta nás denně s radostí provázejí školními dny,
starají se o pečlivý úklid naší velké školy
i o dobrou stravu.
Při příležitosti pracovního výročí děkujeme
za jejich vykonanou práci,
osobní přístup, aktivitu,
zájem o dění a podporu činnosti naší školy.
Přejeme pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Organizace školního roku 2017/2018
Prázdniny a svátky
Den české státnosti

28. 9. 2017

Podzimní prázdniny

26. - 27. 10. 2017

Den boje za svobodu
a demokracii
Vánoční prázdniny

17. 11. 2017

Pololetní prázdniny

23. 12.20172. 1. 2018
31. 1. 2018

Jarní prázdniny

5. 2. - 9. 2.2018

Velikonoční
prázdniny
Svátek práce

29. 3. - 2. 4.2018

Den vítězství

8. 5. 2018

Konec školního roku

29. 6. 2018

1.5.2018

Připravujeme na měsíc říjen


6.10. pá

Koníkový den



11.10. st

Veselá středa u Jablíček



12.10. čt

Divadelní představení - O jablíčku



13.10. pá

Logopedická depistáž - od 8,00



17.10. út

Jablíčkový den



20.10. pá

1. preventivní zubní prohlídka



25.10. st

"bObles" tour
zábavné cvičení s neobvyklými
pomůckami

Na co se ještě můžete těšit?
 BOBLES TOUR
Pohyb je základní potřeba předškolního dítěte a nejdůležitějším
prostředkem pro objevování světa. Omezení rozvoje pohybových
dovedností může zpomalovat celkový vývoj dítěte a využití jeho
psychického a intelektuálního potenciálu a může způsobit návyk
špatných pohybových stereotypů. Formou hry si v MŠ zacvičíme
na pomůckách BOBLES rozvíjející motorické dovednosti dětí.
S jejich pomocí posílíme hluboké svalstvo. Čeká na nás –
balancování, šplhání, překonávání výškových rozdílů, pérování,
válení či houpání a hlavně spousta zábavy.


MUZIKO - DRAMATICKÁ SETKÁNÍ…

nás budou provázet světem hudby a emočního vnímání


S PEJSKY U OŘÍŠKŮ…

přispěje k osvojení správného chování při setkání s cizím
pejskem…
NA NOVINKU SFÉRICKÉHO KINA…
premiérového snímku - POLARIS


Nejmladším divákům se tentokrát představí tučňák James a lední
medvěd Vladimír.

Po úspěšném hodnocení práce naší školy - státními orgány
ČŠI v roce 2016, jsme v letošním školním roce vyhodnotili práci
v souladu se školním vzdělávacím programem a hodnotícími
pravidly období tří posledních let. Hodnocení se zúčastnili rodiče
(anketa SZÚ Praha) i všichni zaměstnanci školy (škála dotazníků
- INDI a SUKY - hodnotící nástroje mateřských škol podporující
zdraví).
Výsledky rodičovské ankety byly zveřejněny v červnu
na vývěsce, včetně grafického vyjádření. Dalším úkolem pro nás
je zvyšování povědomí o portfoliích dítěte - se kterými se
můžeme setkat na hovorových hodinách. Slouží nám jako doklad
pokroků a vývoje dítěte, pomáhají k plánování další podpory
dítěte. Smíšené třídy v naší škole vytvářejí přirozené prostředí pro
děti, běžně, také v životě se setkáváme s věkově rozdílnými lidmi.
Jsou nejlepší podmínkou pro sociální učení dětí.
Při čerpání fondů ESF 2. MŠ Velké Opatovice 22 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006687 - a lepšímu nastavení úvazků
pedagogů ze strany státu - překrývání pedagogů dojde také v této
oblasti k větší podpoře individuálního rozvoje dětí. Diskutovaná
byla i otázka poledního odpočinku, úpravou režimu dne dochází
°k časovému posunu, který přispěje k většímu prostoru pro
spontánní aktivity dětí i přiměřené době děleného odpočinku dětí.

Za odevzdané ankety, děkujeme! Z vydaných anket se
vrátilo 61%.
V hodnocení zásad - podmínek - stanovených pro mateřské
školy podporující zdraví jsme dosáhli nejnižších hodnot - v Z/P
3,11a 12- jedná se o práci s nastavením vnitřního režimu,
spolupráci se základní školou a začlenění MŠ do života města.
Každá z podmínek je dál rozpracována do plánů pro příští tříleté
období.
V celkovém hodnocení úrovně školy jsme dosáhli v pilíři
jedna - na hodnotu 87,5 % a ve druhém na hodnotu 83,92 % - z
výsledkové škály SZÚ - jsme v úrovni 76%-91% - klasifikace
úroveň velmi dobrá, stav, který lze oceňovat a podporovat.
V následujícím období budeme pokračovat v nastavených
parametrech a dále je zlepšovat.
Také zde je na místě poděkování rodičům a všem
zaměstnancům za přístup a práci pro naši školu.

Naše plány na další období?
Následující tříleté období zaměříme také na zlepšení
uspořádání režimu dne, na spolupráci se základní školou a
začlenění MŠ do života města.

Dobrá zpráva

…

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií.
Na dvouleté období čerpání dotací se nám podařilo
získat: 362 800 Kč.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální
podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ,
usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o
školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů
v kurzech
zaměřených
na
čtenářskou
pregramotnost,
matematickou pregramotnost, inkluzi, specifiku práce pedagoga
s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů
komunikačních schopností u dětí a sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
Do nastavených šablon patří:
Školní asistent – personální podpora MŠ, jehož cílem je
poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta
mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období
poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním
neúspěchem.

Také vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP
v rozsahu 16 hodin. Cílem aktivity je podpořit profesní růst
pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a
průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou
absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného
v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni
v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské
pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.
Další šablonou je jsou specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ, cílem je podpořit pedagogy mateřské
školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného
vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální
rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje
akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním
rozsahu 24 hodin.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv, cílem je podpořit pedagogy
mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny
zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.
Poslední šablonou je prevence logopedických vad a
problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, cílem
šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího
programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách
předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit
přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých
logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Co se mi líbí v našem městě?
Reneček – sanitka
Tomášek – policie, vlakové nádraží

Podzimní
tvoření...

Cyrilek – školka, sanitka

Pája – vláček
Ondra – policie, hřiště
Julinka – školka

Hádej, hadači...
Má to klobouček, jednu nožičku,
pěkně si sedí v mechu v lesíčku...
Na zem zlatá koule svítí,
bez ní nemůže svět býti...

Přineste si svoje výrobky,
rádi je vystavíme.

Omalovánka dětem
Sedí v rudém kožíšku,
ráda jí jadérka,
z ořechů a oříšků...

Těšíme se na další setkání nejen na stránkách našeho
školního časopisu.

