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TŘÍDNÍ SCHŮZKY – pro MŠ Sluníčko a LMŠ Pampeliška- dne  4. listopadu 2019 od 15:45 hod. 

 Přivítání, poděkování za dosavadní spolupráci, za sponzorské dary, za účast a zapojení do akcí 

školky 

 Naše vize, cíle, profilace školy – zdravý životní styl a pohyb, péče o životní prostředí a 

environmentální výchova, příprava na školu, na život (HRA, VOLNOST, POCIT BEZPEČÍ, 

LÁSKA, DŮVĚRA, SPOLUPRÁCE, LIDSTVÍ)) - ,,Jen moudrý a vzdělaný člověk si může 

utvořit vlastní názor.“ Náš školní vzdělávací program: ,,Jaro, léto, podzim, zima kalendář 

nám ve Sluníčku připomíná“- Konkretizované očekávané výstupy RVP PV - co by mělo dítě 

zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat.  

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-

rvp-pv, ;základem je pedagogická diagnostika a sledování individuálního pokroku každého 

dítěte, formativní hodnocení – slovní, i sebehodnocení dětí, reflexe, zda byl splněn cíl hodiny 

a zda ho děti pochopily (Portfolio dítěte – k nahlédnutí při konzultačních hodinách) 

  Individualizace vzdělávání – záleží na - temperamentu dítěte, stylu a typu učení dítěte, 

individualizaci a schopnostech dítěte podle jednotlivých typů inteligence, umožnit dětem 

volbu z rozmanitých činností, více informací najdete na 

http://ms.sbscr.cz/images/metod_materialy/metodicka_prirucka.pdf 

Co musíme dělat, abychom opravdu individualizovali? 

∞ rozumíme vývoji dítěte 

∞ prokazujeme dětem respekt a úctu, vážíme si jejich nápadů 

∞ pozorujeme děti při hře a při práci 

∞ pečlivě plánujeme individuální i skupinové činnosti 

∞ poskytujeme dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních prožitků a pocitů 

∞ vytváříme pružně se měnící podnětné a individualizované prostředí 

∞ povzbuzujeme děti, aby řešily své problémy samostatně 

∞ klademe otevřené otázky, které vedou k samostatnému a kritickému myšlení a nalézání odpovědí 

∞ poskytujeme prostor pro bádání a experimentování 

∞ vytváříme širokou a promyšlenou vzdělávací nabídku činností, které rozvíjejí všechny typy 

inteligence 

∞ využíváme individuálního stylu učení dětí 

∞ spolupracujeme s rodiči 

 Heterogenní třídy - Povinné předškolní vzdělávání – 50 dětí, 3 děti s OŠD, 4 děti se 

Speciálními vzdělávacími potřebami a asistentem pedagoga (2x Mravenečci, 1x Motýlci, 1x 

Ježečci) 

 SAMOSTATNOST + oblečení, obutí dětí ve školce – v šatně uspořádání věcí tak, aby 

věděly, co je do třídy, co na ven; dostatek oblečení, které si mohou umazat při bádání 

v přírodě; ,,Maminko neoblékej mne, obleču se sám!“, naše další pravidla ,,Otři nožku o 

rohožku a nebo Vždy mluví jen jeden.“, neustálé opakování a připomínání pravidel, 

V KLIDU, dejte dětem ČAS , volnost a svobodu v rozhodování, jak trávit čas, jak si hrát, 

jak plnit úkol. Správné obutí má vliv na plosku nohy, spojení se zády, břišním svalstvem, 

dýcháním – test ploché nohy, test laterality 

 KOMUNIKACE S DÍTĚTEM, povídání o zážitcích ze školky, rozvoj slovní zásoby, 

správné výslovnosti, porozumění obsahu slov, předškolní věk důležitý pro rozvoj mozku, 

důležité podněty, návštěva logopedie, logopedická prevence v MŠ s logopedickými 

asistentkami, supervize Mgr. Pavla Novotná 

 PROJEKTY, do kterých jsme zapojeni – např. Ekoškola  - zapojení rodičů do Ekoškoly, 

RODIČE -  výzva ke spolupráci, schůzky ekotýmu, plán činností, realizace, oba projekty se 

prolínají, Skutečně zdravá škola – kvalitní a udržitelné STRAVOVÁNÍ a vzdělávání o jídle 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv
http://ms.sbscr.cz/images/metod_materialy/metodicka_prirucka.pdf


2 
 

v MŠ, VYTVOŘENÍ SPRÁVNÝCH STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ – KLID NA JÍDLO, 

RITUÁLY, SPOLEČNÉ JÍDLO ALESPOŇ 1X DENNĚ, OVOCE A ZELENINA RADĚJI 

NEŽ ČOKOLÁDY A SUŠENKY, české děti přibírají, plýtvá se jídlem, my jsme omezeni 

finančním limitem na nákup svačinek, schůzka akční skupiny v lednu 2020 – RODIČE – 

maminky či tatínkové přijdou uvařit s dětmi pomazánku či upéct zdravou buchtu nebo 

vymyslí a přinesou recept na zdravou svačinku , Celé Česko čte dětem – RODIČE, 

prarodiče mohou kdykoliv přijít vyprávět či předčítat, mezigenerační setkávání s dědečky a 

babičkami v Domově seniorů Pyšely - ,,Vzhledem k návštěvě domova seniorů ve Vánočním 

čase – 3. 12. 2019, nás napadlo (poprvé nás to napadlo vloni, inspiraci jsme našli v 

Ježíškových vnoučatech) udělat babičkám a dědečkům radost nejen ve formě vystoupení dětí, 

ale také malými drobnostmi či dárečky od dětí (rodičů). V domově je 60 seniorů a bylo by 

velice pěkné, kdyby se na každého vybral jeden dáreček a my je s dětmi mohly společně 

předat. Pokud se někdo zapojí do tohoto projektu, budeme moc rádi. Dárečky, předávejte, 

prosím, p. uč. Terezce Dvořákové do Motýlků.“ 

 Rodiče mohou vytvořit spolek -  Spolek rodičů, sponzorů a přátel školy; sportovní 

projekty - Hravé lyžování – náš termín 9. – 13. 3. 2020 

 Akce v MŠ - Účast dětí na placených akcích  je  DOBROVOLNÁ!! Pokud nemáte zájem, 

aby se vaše dítě placené akce zúčastnilo, a nepřihlásíte ho na akci, bude mít běžnou výchovně 

vzdělávací činnost  v MŠ s pedagogem. Zahradní slavnost – kde v roce 2020, názor RODIČŮ 

(zahrada MŠ, KD KuK, hřiště na Hlubočince, vyhrál Želivecký park za Sluníčkem) 

 Spolupráce s rodiči – zapojení rodičů více do dění školy – např. Křeslo pro hosta -  beseda 

s letuškou či s jinou osobou se zajímavým povoláním, netradiční setkání Kavárna s rodiči a 

přáteli školky, na VÁNOCE -  Vánoční příběh v knize, každá třída ve své- spolupráce 

rodičů a dětí, Angličtina ve školce – rodilí mluvčí, příplatek rodičů 

 PLATBY – v termínech, které jsou dané směrnicí a v odpovídajících částkách 

 Jarní škola v přírodě – Velké Losiny, v termínu 11. – 15. 5. 2020 

 BEZPEČNOST – zavírání vždy a všude všech branek, nepouštět osoby, které neznám do 

areálu školky, prosím o používání návleků a opatrné zavírání vchodových dveří do 

jednotlivých pavilonů 

 Nemocnost dětí – prevence, otužování, vyležení nemoci 

 Informovanost rodičů a ZZ – od tř. učitelek a ředitelky – aplikace Naše MŠ + emaily, 

notifikace na mobil, pravidelné sledování rodiči (domluvili jsme se s rodiči, že od ledna 

2020 budeme využívat emailovou komunikaci) 

 Fotogalerie na webu -  chcete  přístup k fotkám pod heslo? Domluvili jsme se, že fotky 

ponecháme odemčené. Nebudeme zveřejňovat fotky dětí v choulostivých či jinak 

nepříjemných situacích- plavání apod. 

 Přivádění a Vyzvedávání dítěte z MŠ jinou nezletilou osobou 

 Uzavření MŠ v době Vánočních prázdnin – MŠ bude uzavřena od 21. 12. 2019 do 1. 1. 

2020 včetně, 2. a 3. 1. 2020 bude provoz v MŠ jen pro přihlášené děti. 

 Organizace MŠ - 18. 11. nastupuje nový školník pan P. Bareš, stavba nové MŠ Pampeliška 

na Hlubočince – stěhování v březnu 2020 

 Včeličky – zatékání v šatně - havarijní stav střechy ve Včeličkách – řešení (možný přesun 

Včeliček do Pampelišky na jaře); nový herní prvek před Včeličkami – jaro 2020 (výhradně 

hrazený z darů od rodičů) 

 Aplikace Nenech to být – boj se šikanou https://www.nntb.cz/ 

 Stávka učitelů 6. 11. 2019 – MŠ Sluníčko se nezapojí, pouze symbolicky 

https://www.nntb.cz/
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 Charitativní sbírka pro Domov Sue Ryder - Výtěžek sobotního bazaru dětských věcí se vyšplhal na 

úžasných 157.000 Kč, které pomohou konkrétním seniorům přímo v Sue Ryder, a to i díky vašemu (našemu) 

přispění MŠ Sluníčko do sbírky věcí. Více můžete vidět 

zde:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157025003114690&id=195723999689&anchor_composer=f

alse 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157025003114690&id=195723999689&anchor_composer=false
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157025003114690&id=195723999689&anchor_composer=false

