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Vítáme Vás v naší školce
Jako každý rok, tady máte pár základních informací k novému školnímu roku.
Letošní rok bude ve znamení zvýšených hygienických požadavků zveřejněných MŠMT.
Určitě víte, že situace kolem coronaviru je celkem nestabilní, proto Vám i já informace letos
posílám na poslední chvíli s tím, že další případné změny Vám budu meilem posílat. V další
příloze Vám zasílám celý manuál, podle kterého se školy zatím od 1.9. řídí.
Letos se po dvou letech vzdělávacího programu o pohádkách vracíme opět k přírodě. Letošní
vzdělávací program má název Putování přírodou.
Vzdělávací program naší školky vychází ze státem daného Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Ten udává, co by děti měly zvládnout po skončení
předškolního vzdělávání. Jakým způsobem a jakými prostředky, to si každá školka určuje
sama ve svém školním vzdělávacím programu. Školka si vytváří své dílčí projekty, kterými se
plní základní cíle vzdělávacího programu. V letošním roce bude název školního vzdělávacího
programu Putování přírodou.
Cíle programu jsou:

Získávání a prohlubování elementárních poznatků o přírodě.
Ověřování teoretických znalostí pomocí jednoduchých pokusů a pozorování.
Praktické pozorování v přírodě.
Seznámení s prostředím, ve kterém dítě žije.
Vytváření vztahu k okolí a prostředí.
Vytváření vztahu k ochraně přírody, ekologickému chování.
Pochopení zákonitostí přírody.
Pochopení změn v přírodě.
Chápání vztahů ve vývoji krajiny.
Začlenění environmentálních činností do všech oblastí vzdělávání v programu
mateřské školy.
Učit děti vzájemné spolupráci.
Učit děti nejen se s poznatky seznamovat pasivně, ale i aktivně a samostatně
vyhledávat řešení
Prohloubení elementárních znalostí a ověření na základě jednoduchých pokusů a
pozorování, podporování snahy dětí o poznání.
Využití přírodních materiálů, činností v přírodě.
Každý projekt je možno během roku různě doplňovat i upravovat podle potřeb vzdělávání či
nových podnětů dětí i učitelky.

Okruhy vzdělávání:
Matematické činnosti
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Rozumové a poznávací činnosti
Výtvarné a pracovní činnosti
Literární činnosti a dramatizace
Hudební činnosti
Tělovýchovné činnosti, pohybové a taneční hry
Smyslové hry a dechová cvičení
Pracovní listy
Grafomotorika a jemná motorika
Rozvoj řeči
Četba na pokračování
Centra aktivity, ranní úkoly, hádanky
Práce s dítětem se SVP
V naší školce máme letos jednu třídu s dětmi od 3 do 7 let. S dětmi se pracuje
skupinově i individuálně. U předškoláků jsou to především individuální činnosti nebo malé
skupinky. Předškolní děti mají především přípravu na školu (grafomotorika – příprava na
psaní, poznávací činnosti – příprava na prvouku, matematické představy, rozvoj
komunikativnosti a slovní zásoby, základy z hudební výchovy apod.).
Řeč se s dětmi cvičí průběžně formou říkadel, brebtadel, dechového cvičení během
všech činností v průběhu dne. Učitelka však nemůže s dětmi dělat přímo nápravu řeči a učit je
vyvozovat hlásky. To mohou jen logopedické asistentky s příslušným vzděláním. V případě
potřeby je tedy nutné na nápravu řeči se objednat na příslušné logopedické pracoviště
v Trutnově. Jestliže Vám napíše doporučení dětská lékařka, je pak toto vyšetření
zdarma. Co se týče rozvoje řeči, je nejdůležitější práce Vás – rodičů. Pokud se s dětmi doma
necvičí a nepovídá, ani nejlepší logoped dítěti s řečí nepomůže. Špatná řeč je nejčastějším
důvodem odkladu školní docházky. Dítě, které neumí hlásky správně vyslovit, ve škole
je nebude umět přečíst. Pro děti předškolního věku je nejdůležitější vyprávění pohádek a
vyprávění o tom, co v pohádkách bylo. Platí, že čím dříve se potíže se špatnou řečí začnou
řešit, tím lépe se děti naučí správně mluvit. Čím je dítě starší, hůře se špatně naučené hlásky
odnaučuje a je to i pro Vás – rodiče daleko více práce s dětmi, pokud se nezačne co nejdřív.
Pokud budete mít zájem, mohu Vám, stejně jako v předešlých letech, zkusit
domluvit vyšetření řeči přímo v naší školce odbornými logopedkami z SPC Trutnov,
dejte mi co nejdříve vědět.
Školka úzce spolupracuje se základní školou. Jsme jeden právní subjekt. Společně
pořádáme různé školní akce (besídky, karneval, Mikuláš, Dětský den a jiné.), účastníme se
společenského života ve vesnici ( Vánoční zpívání, Vítání občánků…. )
Účastníme se různých besed a přednášek pro děti přímo v základní škole,
navštěvujeme divadelní představení ve škole.
Bohužel vše bude letos ovlivněno aktuální epidemiologickou situací.
Jako doplňková nabídka je ve školce keramika. Flétny jsou součástí vzdělávacího
programu, tudíž pro všechny předškolní děti jako součást přípravy na školu.

VESELÉ PÍSKÁNÍ (hra na flétnu) - budeme začínat od října. Děti se naučí základům hry
na flétničky, základům hudební nauky a hlavním cílem je především práce s dýcháním. Je
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určen pouze předškolákům, děti se naučí znát i některé noty, zahrají i několik jednoduchých
písniček podle not. Bude realizován jednou týdně v rámci práce s předškoláky – při spaní.
KERAMIKA – Keramika je realizována ve spolupráci s Tkalcovským muzeem ve
Voletinách. Kurz by měl probíhat od konce září. Z loňského roku Vám přechází některé
zaplacené lekce, domluvily jsme se s paní lektorkou, že si děti vyrobí něco nad rámec
běžných lekcí keramiky tak, aby Vám byla nahrazena chybějící keramika z loňska – vše
upřesníme včas. Nahlaste ve školce, kdo máte o kurz zájem. Keramika je určena všem
dětem, i těm nejmenším, je to placená aktivita, jednou za měsíc a děti si vyrobí spoustu
krásných výrobků.

RANNÍ ÚKOLY
Zatím nevím, zda budeme mít možnost ranní úkoly dělat – pokud nebude nutné omezit pobyt
cizích lidí v prostorách MŠ (zase podle epidemiologické situace). Zatím počítáme předběžně
s úkoly opět od října. Jako již několik let, máte možnost přijít přímo do třídy a s dětmi plnit
jednoduchý úkol (obrázek, pracovní list, jednoduché vyrábění apod). Do třídy můžete
přicházet hned od otevření od 6.30 a čas si rozvrhněte tak, abyste úkol dokončili do 8.hodiny,
kdy s dětmi začínáme cvičit. Na konci září upřesním, který den v týdnu to bude.
CENTRUM AKTIVITY
Centrum aktivity je činnost vycházející z alternativní koncepce mateřské školy – Začít spolu.
Snažíme se tak do našeho vzdělávání začlenit moderní prvky vyučování. Cílem centra
aktivity je především důraz na samostatnost a rozvoj vlastní fantazie a představivosti. Je to
aktivita, kdy učitelka připraví dětem pouze podmínky – zadá mu nějaký úkol a dítě samo ve
spolupráci v malé skupince hledá optimální řešení bez minimálního zásahu učitelky. V naší
třídě připravujeme centrum aktivity tak, že na týden máme na stolečku připravené pomůcky a
zadání úkolu. Děti se během týdne u stolečku s centrem vystřídají a plní samostatně zadaný
úkol. Téma centra aktivity i ranního úkolu vychází tematicky z probíraného učiva.
HÁDANKY
Ne všichni rodiče mají možnost do školky přijít na ranní úkol, proto připravíme u jídelny na
každý týden jednoduchou hádanku, kterou mohou se svými dětmi plnit. Budou to jednoduché
hádanky, které Vám zaberou opravdu jen nějakou minutku.
POČÍTAČ
I předškolní výuka má své cíle v počítačové gramotnosti. Některé děti počítač vyhledávají,
jiné ne. Počítač mají děti ve třídě a nabízíme jim výukové programy, hledáme na internetu
informace, snažíme se děti varovat před nebezpečím, které je tam může čekat. Děti budou mít
jasně nastavená pravidla, kolik času mohou za týden na PC strávit, chceme, aby počítač byl
především zpestřením výuky a možností získávání nových informací.
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2. Něco k režimu dne
Provoz MŠ 6.30. – 15.30
.
Vzdělávací program probíhá průběžně od příchodu dětí do MŠ. Hlavní těžiště
programu je ale po svačině, pokud to program na tento den neurčuje jinak (výtvarné a
tělovýchovné činnosti ).
Děti se budou scházet ve spodní třídě do 8.30 hod.
Předškoláci mají povinnou předškolní docházku, která je od 8-12 hodin.
Pozdější příchod do mateřské školy je nutné nahlásit kvůli přihlášení či odhlášení jídla.
V poledne si choďte pro děti do 12 hodin. Ostatní děti chodí odpočívat na ložnici do
druhého patra.
Po odpočinku děti vstávají a svačí ve 14 hodin, vyzvedávejte je, prosím, nejdřív před
půl třetí, aby se stihly v klidu nasvačit (je možné se s uč. domluvit podle potřeby).
Ráno se školka otevírá v 6.30. Prosím, respektujte, že učitelka se ráno také musí
připravit, převléknout, dojít si na WC, připravit si pomůcky, protože se pak celé
dopoledne věnuje dětem a nemůže od nich odejít.
Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne, předškoláci mají samozřejmě činnosti
zaměřené na vědomosti potřebné do základní školy. S dětmi se proto pracuje jak skupinově –
většinou po svačině, tak i individuálně nebo v menších skupinkách – ráno, ale především při
spaní. Předškoláci mají odpočinek kratší a pracují mimo jiné i na pracovních listech – učí se
základům matematiky, psaní, prvouky. Mají svůj pracovní sešit, s kterým celý rok pracují, ale
věnují se i dalším aktivitám důležitým pro přípravu do školy.
Změny v rozvrhu dne a důležité informace (různé akce, výlety, divadla, upozornění
ředitelky školy… ) jsou vždy napsané na nástěnce u schodiště a posíláme informační emaily.
Na našich webových stránkách www.zschvalec.cz si můžete prohlédnout fotografie z dění a
akcí naší školky.

3. Co s sebou do školky
Kapesník
Bačkůrky (s pevnou patou, v žádném případě pantofle nebo bačkorky poničené – žraloky
apod.)
Holínky ( na školní zahradě je celoročně rosa)
Vhodné oblečení na pobyt venku dle počasí
Náhradní oblečení na převléknutí při ušpinění nebo pomočení
(spodní prádlo, náhradní tepláky nebo punčocháče, tričko, náhradní
ponožky…..)
Na výtvarné činnosti mohou mít děti nějakou zástěru nebo staré tričko – dle vašeho uvážení
Pyžamo (pokud dítě chodí domů až odpoledne).
Pláštěnku
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4. Něco k nováčkům
Při příchodu nových dětí do mateřské školy je lepší, pokud nové dítko chodí do školky
zpočátku jen na chvilku – tak na dvě hodiny a postupně se pobyt prodlužuje. Nováček je
většinou zvyklý na maminku a tatínka a musí se ve školce rozkoukat. Je tu pro něj mnoho
nového – noví kamarádi, nové prostředí, noví dospělí, se kterými se setkává, jiný režim a
pravidla než doma. Zpočátku většina dětí pláče, někdo méně, někdo více. Učitelky i ostatní
děti s tím počítají, nemusíte si dělat starosti. Není to tím, že by se jim ve školce nelíbilo, ale
je to prostě pro ně hodně nových věcí najednou a musí si zvyknout. Pokud je možnost a dítko
si zvyká pomalu a postupně, většinou je to pro ně lehčí a pláče méně. Je to většinou první
větší odloučení od rodičů a úplně něco jiného a nového.
Kdo jde do školky poprvé – určitě potvrďte den předem sms do školky, že Vaše dítě ten
který den nastoupí (může být např. na začátku září nemocný nebo podobně) Pokud jsme se
nedohodli jinak, předpokládám, že nováček přijde zpočátku od 9-11 a pak se individuálně
dohodneme, jak to všechno bude Vaše dítko zvládat. Každé dítě je jiné, každé zvládá adaptaci
jinak.

5. Bezpečnostní a hygienická opatření
Před vstupem do MŠ si, prosím, u vchodu vydezinfikujte ruce (pouze
dospělí ), děti si myjí ruce mýdlem ihned po příchodu do třídy.
Prosím rodiče aby si uvědomili, že jejich děti během dne několikrát projdou po dlouhém
schodišti. Je nezbytné, aby děti měly bezpečnou a nesmekavou obuv. Naprosto nevhodné
jsou boty, které se vyzouvají, poškozené (žraloci) nebo tkaničky, které se mohou kdykoli
na schodech rozvázat. Ohrožujete tak své dítě i děti, které to Vaše na schodech může při
„karambolu“ shodit také. Bačkorky dejte dětem takové, do kterých se mohou samy obout – ne
přezky (děti si několikrát za den bačkory svlékají a znovu obouvají).
Nedávejte dětem do školky náhrdelníky, korálky, řetízky, drobné hračky. Máme tu plno
malých dětí a hrozí vdechnutí. Při tělocviku se dítko může za řetízek zachytit.
Do školky také nepatří Vaše hračky. Děti tu opravdu mají v této oblasti bohaté vyžití a my
nejsme schopny dětem jejich hračky uhlídat.
Nemocné dítě do školky nepatří. Prosím, uvědomte si, že dětí je v kolektivu hodně, společně
si hrají, dávají nejrůznější hračky do pusy, kýchají na sebe a jedno nemocné dítě během pár
hodin nakazí všechny ostatní. A nemusí jít jen o respirační onemocnění, ale např. zánět
spojivek nebo střevní potíže se šíří mezi dětmi velmi rychle.
Mějte ohled nejen na ostatní děti, ale také jejich rodiče, kteří musí být s nemocných dítětem
doma místo v práci a v neposlední řadě na personál MŠ.

6

Podle manuálu MŠMT mají do prostor MŠ zákaz vstupu osoby se
známkami respiračního onemocnění. Pokud bude Vaše dítě kašlat, smrkat,
bude mít teplotu apod. do MŠ nesmí, pokud tu již bude, musí být izolováno
od ostatních a bude okamžitě posláno domů.
Pokud dítě trpí alergií, musí mít potvrzení od lékaře, jinak na něj musí být
pohlíženo jako na dítě nemocné a případně infekční.
Učte Vaše dítko samostatnosti. Učte je samostatně oblékat, obouvat botičky a bačkorky, otočit
si oblečení, srovnat si věci na své místo, najíst se samostatně, pít z hrnečku, říct si na WC.
Dítě by mělo vědět, které oblečení má na ven a které na doma. Dávejte do školky dětem
náhradní oblečení, ponožky. Když si promáčí botky, aby nemuselo chodit naboso.
Předškoláci by se měli učit zavazovat si tkaničky, zapínat zipy a knoflíky, samostatně se
obstarat na WC, upravit se, porovnat si své věci.

6. Stravování
8.30 přesnídávka
11.30 oběd

- děti mají k dispozici na výběr ze dvou druhů pití ( např. mléko – čaj )

14.00 svačina
Dodržování pitného režimu je zajištěno během celého dne i při pobytu na školní zahradě.
Každý týden máme ve třídě stanovenou službu, která chodí na vycházce a po schodech první,
pomáhá při úklidu po výtvarných činnostech.
V letošním roce platí zvýšená hygienická opatření také v jídelně. Děti si tak samy nebudou
brát příbory ani ovoce, jídlo jim bude přinášeno a talíře odnášeny asistentkami nebo
učitelkami.

Odhlašování a přihlašování
Je nutné vždy odhlásit a přihlásit dítě ke stravování do 7. hodiny! 1. den nemoci
má dítě nárok na oběd, tzn. můžete si pro oběd dojít. Po uzdravení je nutné obědy opět
přihlásit. Přihlašování a odhlašování telefonicky ( stačí i SMS) na čísla:
739013087 - jídelna
733533072 – školka
Přihlašování a odhlašování obědů nepište na školní email, pouze ústně nebo SMS.

Případné dietní omezení je nutné vždy doložit potvrzením od lékaře.
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Poplatky:
Stravné a školné se platí na účet vždy měsíc dopředu (tzn. v měsíci září na říjen apod.).
Č.účtu: 204599000/0600. Do poznámky uveďte jméno dítěte.
Stravné: celodenní stravování (přesnídávka – oběd – svačina)…. 31,- Kč
polodenní ( přesnídávka – oběd)…….. 24- Kč
strávníci, kteří během školního roku dosáhnou 7 let
celodenní stravování ………35,polodenní……………………28,školné : děti s pravidelnou docházkou …. 200,-Kč / měsíc
pokud dítě nebylo v MŠ ani jeden den …..100,- Kč
Předškolní děti jsou osvobozeny od školného.
Co se týče poplatků a jídelny obracejte se přímo na paní Kašparovou – vedoucí jídelny
kontakt viz níže.

7. Povinná předškolní docházka
Týká se dětí předškoláků. Dle nového školského zákona musí předškolák navštěvovat
mateřskou školu, pokud si rodiče nezažádali předem o individuální vzdělávání a to v rozsahu
nejméně 4 hodin denně.
Z této povinnosti vyplývá, že dítě v předškolním věku bude v naší mateřské škole nejméně od
8 do 12 hodin. Případnou nepřítomnost je nutné vždy omluvit. Ve třídě máme sešit, kam si
omluvenky napíšete. Můžete dítě omluvit i telefonicky a po příchodu do školky si omluvenku
podepíšete. Je ale nezbytné, abychom vždy věděli, že je dítě omluvené.
Pokud bude mít základní škola prázdniny (letní, jarní, vánoční apod.) i dítě s povinnou
předškolní docházkou má na tyto prázdniny nárok, ale může být i ve školce. Neplnění
povinné předškolní docházky je mateřská škola povinna hlásit na OSPOD (orgán
sociálně právní ochrany dětí – tzv. sociálka).
V říjnu, jako každý rok, bude informační schůzka pro rodiče předškoláků. Tam se dozvíte, jak
pracujeme s předškoláky ve školce, jak a co doma procvičovat, jak řešit zápis do školy a
podobně. Samozřejmě se na své dítě můžete kdykoli zeptat individuálně.

8. Kontakty
zschvalec@centrum.cz – ředitelka ZŠ a MŠ Mgr.E. Binková
mobil školka: 733533072
školní jídelna:739013087
vedoucí stravování: 608273384 (R. Kašparová, Dis)
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tel. škola (ředitelka ZŠ a MŠ 499892136, 603710525)
www.zschvalec.cz
email: mschvalec@centrum.cz – vedoucí učitelka Mgr. P.Baudyšová
9. Závěrem
V letošním školním roce přivítáme ve školce děti od 3 do 7 let.
S opatřeními to nebude jednoduché ani pro děti, rodiče, personál MŠ. Doufám
pevně, že se situace nebude dramaticky měnit k horšímu a že se letos dočkáme i
nějakých divadel, výletů a podobně. Těšíme se na nováčky a na to, že se po
prázdninách zase všichni ve školce sejdeme.
Přeji pěkný zbytek prázdnin.
Mgr. Pavlína Baudyšová
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