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ZÁPIS TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MŠ SLUNÍČKO SULICE a v MŠ PAMPELIŠKA a LESNÍ MŠ 

14. 9. a 15. 9. 2021 od 16:00 do 17:30 hod. 

-venku na školní zahradě u Motýlků, přítomno 5 učitelek + ředitelka + rodiče – viz prezenční 

listina 

-venku na školní zahradě před terasou u Lesní MŠ, přítomny 3 učitelky + ředitelka + rodiče – 

viz prezenční listina 

1.) Úvod, přivítání, nový školní řád a školní vzdělávací program odeslán emailem rodičům, 

jsme vzdělávací zařízení, spolupracujeme s rodiči na prospívání jejich dětí, doplňujeme 

rodinnou péči  

PROSBA –děti předávejte, prosím,  p. učitelce ve třídě, nenechávejte je chodit samotné, 

oblečení malých dětí – prosíme podepsat, alespoň iniciály scházení do 8:30 a odcházení 

po obědě ve 12:30, v lesní prosíme ve 12:15, děti jsou unavené a plačtivé. Děkujeme!!! 

2.) Prezentace nového kroužku flétny (nutné mít svou) a sboru – od 4 let věku dítěte, max. 10 

dětí ve skupině, 30 minut 1 lekce; každý čtvrtek, od 15 hod., cena 1. 500,-Kč za 1 

kroužek/pololetí (hotově p. lektorce Šárce Sochůrkové na 1. lekci nebo fakturou), tel.: 

777 602 467; email: langerova.sarka@seznam.cz  č. ú.:  1857682113/0800. Pokud máte 

zájem, přihlašujte se u p. lektorky. Nutno pořídit flétnu (Yamahu nebo Aulos + štěteček) a 

noty (lze zapůjčit k okopírování). 2x do roka vystoupení s dětmi na Vánoční besídce a 

Zahradní slavnosti. 

PUPÁSKOVY KROUŽKY – sportovní aktivity venku nebo v tělocvičně ZŠ Sulice – p. 

Auda, každý čtvrtek 2 skupiny od 15:30 do 16:15 a od 16:15 do 17:00. 1. lekce 23. 9. 2021. 

Z MŠP a LMŠ rodiče musí dopravit děti sami na kroužek. V MŠS je nutno lektory dopsat do 

vyzvedávání, již se do MŠ nevrací, v pondělí pošl e aktuální seznam přihlášených dětí. Cena: 

1.250,-Kč/1 pololetí. Možno vyřídit přes ZP, včas nahlásit p. Audovi, bližší info u učitelek. 

Přihlašování na webu  https://evidence.tjpupasek.cz/prihlaska/krouzky  

3.) Prezentace profilace školky v oblasti EVVO – školní koordinátor EVVO Mgr. M. 

Wagnerová - výzva směrem k rodičům o zapojení do velkého Ekotýmu – 1x za měsíc 

schůzka, 1. schůzka 1. týden v říjnu, paní učitelky dají info do aplikace Naše MŠ (péče o 

životní prostředí, 4 témata – odpad, voda, jídlo, prostředí, 7 kroků Ekoškoly,  Recyklohraní, 

Ukliďme Česko, před Beruškami nová nádoba na zářivky), NÁŠ úspěch – veliká pochvala 

dětem i dospělákům – získali jsme za aktivity v oblasti péče o životní prostředí, za znalosti a 

dovednosti dětí např. v recyklaci, třídění atd. Stříbrnou cestu, vyšší je už jen zelená  

V Pampelišce máme bronzovou!! Zde prezentovala školní koordinátorka Š. Vávrová  

4.) Prezentace Skutečně zdravé školy – koordinátorka Bc. T. Dvořáková, Dis., výzva k zapojení 

– schůzky 2 – 4x do roka s nutričním terapeutem a koordinátorkou celorepublikovou 

Karolínou Kalmünzerovou, NÁŠ úspěch – veliká pochvala dětem i dospělákům – získali jsme 

za aktivity v oblasti vzdělávání o zdravém životním stylu, za zdravé stravování, kroužky 

vaření, péče o naše záhonky a zahrádky, za znalosti a dovednosti dětí stříbrný certifikát, zde je 

vyšší zlatý certifikát.  

Rodiče navrhli návštěvu Farmy Tehov, zařídíme, a rádi  

https://www.inplem.cz/index.php 

5.) Prezentace sportovních a pohybových aktivit ve školce (během celého dne, stále) – Se 

sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – koordinátor L. 

Kalašová 

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: 

1) Přirozená cvičení 

mailto:langerova.sarka@seznam.cz
https://evidence.tjpupasek.cz/prihlaska/krouzky
https://www.inplem.cz/index.php
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2) Obratnost 

3) Dovednosti s míčem 

4) Rozvíjení poznání 

5) Netradiční činnosti 

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v 

jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou 

Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým 

věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti. 

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v 

předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, 

prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let. 

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté 

všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností. 

6.) Pravidla spolupráce a komunikace – s třídními učitelkami přes Aplikaci Naše MŠ, email, 

telefonicky či osobně; v listopadu konzultační hodiny – info o prospívání dětí,  

pravidla omlouvání obědů – den dopředu do 8 hodin,  

pravidla docházky dětí o podzimních, jarních, velikonočních prázdninách… – Vždy 

prosíme rodiče o závaznou docházku dítěte do MŠ, pokud nevíte, nejste si jisti, raději napište 

ANO, odhlásit můžete kdykoliv. Podle počtu dětí plánuje řed. dovolenou kolegyním 

učitelkám. 

platební pravidla – viz příloha, pravidla návštěvy MŠ – jen zdravé děti, bez rýmy, kašle, 

aktuální pravidla ke covidu – sledování aktualit na webu, pravidelné info k opatřením, 

pravidla adaptace – děti navštěvují MŠ již na celé dopoledne, odcházejí po obědě (8:30-

12:30 hodin). Dítě se bude cítit v bezpečí, bude šťastné a může zkoumat svět, když 

jeho maminka očekává a důvěřuje tomu, že potřeby dítěte budou v naší školce 

naplněny.  

7.) PORTFOLIO DÍTĚTE – potřebuje každé dítě, je to nástroj jeho vývoje, evaluace, 

individualizace, spolupráce s Vámi, rodiči, využíváme celoročně, zakládáme, komunikujeme 

s d. nad ním… 

8.) Akce v říjnu – Pozvánka na brigádu s rodiči – 12. 10. Ve Sluníčku, v Pampelišce zatím 

tajemství, bude včas oznámeno  pohoštění zajistí paní učitelky, tety a děti  výroba 

venkovních kuchyněk, ponků ve Sluníčku…Těšíme se na Vás s dobrou náladou!!! Konkrétní 

info do aplikace Naše MŠ od třídních učitelek. Školička bruslení ve Velkých Popovicích – 

každou středu od 6. 10. 2021, odjezd v 9 hod., návrat na oběd, Předplavecký výcvik 

v Benešově, 10 lekcí – 1. lekce 30. 11., odjezd v 9 hod., návrat v cca 12:30 hod. – přihlašování 

v šatnách dětí (budou jezdit i předškoláci z Pampelišky a LMŠ, probrán systém scházení ve 

Sluníčku). 

9.) Info o počtu dětí, na které se vztahuje PPV, dětí s OŠD, dětí se SVP a přiděleným AP, 

info o počtu dětí 2-letých a počtech dětí na třídách 

10.) Info od rodičů o jejich dětech s cizí státní příslušností – nový systém jazykové přípravy pro 

děti. Povinná jazyková příprava se týká dětí s cizí státní příslušností v povinném předškolním 

vzdělávání, prosím, ozvěte se p. ředitelce. Děkuji. 

11.) Trénink jazykových schopností podle Elkonina – od ledna 2022, pro děti v povinném 

předškolním vzdělávání a s nějakým problémem či handicapem, max. 4 děti ve skupině jedné 

třídy, vede p. řed., zdarma, pouze zakoupíte sešit, kdo má z loňska, budeme v něm 

pokračovat! 
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12.) VÝZVA K DALŠÍ SPOLUPRÁCI – CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – rodiče mohou chodit 

číst dětem pohádky, zúčastnit se brigády, dodat palety na výrobu či sehnat zedníka na dodělání 

skalky v Pampelišce kontakt na MŠ v EU – zahraniční stáž 5 učitelek – 5 dní po 6 hod. 

denně 

13.) INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PŘEZKOUŠENÍ – 16. 11. 2021 od 8:00 hodin, náhradní 

termín 8. 12. 2021 od 8:00 hod. 

14.) LOGICKÁ OLYMPIÁDA - vzhledem k tomu, že naše mateřská škola spolupracuje 

s Mensou ČR, zveme tímto šikulky z naší školky ke každoroční účasti na logické 

olympiádě, jejíž základní kolo probíhá on-line z domova. Bližší informace o této akci 

a odkaz k registraci najdete v příloze. 

15.) HRAVÉ LYŽOVÁNÍ - tradiční, většinou březnový, kurz lyžování. Přihlásit se musíte 

přímo na stránkách projektu a podrobnější informace získáváte také od organizátorů 

projektu. Jezdit mohou děti od 4 let. 

S dětmi samozřejmě jezdí lyžovat pedagogové ze školky. Bližší informace 

najdete https://www.msslunicko.eu/wp-content/uploads/2021/09/Hrave-lyzovani-

Chotoun-2022-od-4-let.pdf  

16.) Diskuze, náměty – zájem v Pampelišce o plavání pro malé děti, p. uč. Saška Hulvertová 

zjistí možnosti na Valnovce (Ládví - Kamenice). 

 

https://www.msslunicko.eu/wp-content/uploads/2021/09/Hrave-lyzovani-Chotoun-2022-od-4-let.pdf
https://www.msslunicko.eu/wp-content/uploads/2021/09/Hrave-lyzovani-Chotoun-2022-od-4-let.pdf

