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1. Ohlédnutí za 1.pololetím – podařená akce Malá pardubická, bohužel už bez možné 

přítomnosti Vás rodičů, ale dětem se povedlo zvládnout všechny překážky a odměna 

byla pro všechny děti předána z rukou Mgr. Radka Hejného, starosty městského 

obvodu Polabiny. Krásně jsme si užili výlet do hřebčína ve Slatiňanech. Dětem jsme 

zahráli pohádku ve vlastní režii, proběhla výstava dýní a zvládli jsme dvě představení 

profesionální  scény Divadla U staré herečky. Advent jsme pojali jako projekt Na 

andělských křídlech proleťte se s námi pohádkou O skřítkovi, Mikulášskou besídkou, 

přípravou dárečků z keramiky ve všech třídách a zdobením vánočního stromečku a 

nadílkou. Ze všech akcí dáváme průběžně fotografie do galerie na webu MŠ. 

2. Spolek Klubu rodičů – z uhrazených finančních prostředků byla hrazena doprava na 

výlet, divadelní představení v MŠ 2x. S jednatelkou Spolku p. Ing. Hurychovou bylo 

předběžně dohodnuto převedení nevyčerpané částky za 1.pololetí do 2.pololetí. Tyto 

finanční prostředky budou využity na akce ve 2.pololetí. Pokud máte jakékoliv dotazy 

ke Spolku Klubu rodičů, obracejte se výhradně na paní Hurychovou. Kontakty máte na 

webových stránkách školy. 

3. Epidemiologická situace – rodičům dětí ze třídy koťátek, kterých se týkala karanténa, 

byla Rozhodnutím ředitelky školy snížena úplata za předškolní vzdělávání na 

poměrnou část za měsíc prosinec. Bude zohledněno v celkovém vyúčtování.  

4. Dění ve třídách – s ohledem na situaci a nepravidelnou docházku dětí do MŠ, 

věnujeme více pozornosti stálému osvojování pravidel pro vzájemné soužití 

s vrstevníky, adaptaci dětí na nové prostředí, nové kamarády i paní učitelky. Pro děti 

s povinným předškolním vzděláváním jsou na web vkládány příklady možných 

pracovních listů, náměty na činnosti s dětmi. Především si s dětmi vždy povídejte o 

tom, co ve školce dělali, o čem si zrovna povídáme. Prosíme o vhodné oblečení na 

pobyt venku – vždy s ohledem na počasí. Děti jsou za každého počasí venku, na 

procházce, využívají se okolní hřiště, školní zahrada. Děkujeme, že vedete děti 

k samostatnosti při oblékání a prosíme o zvážení vhodného oblečení ( prstové 

rukavice, těsné kalhoty,…) z aktuálního dění na třídách přinášíme zprávy z pokusů se 

sněhem a ledem ( taje, studí, je bílý a je to vlastně voda) Povídáme si o zimě, o 

pomoci s přikrmováním ptáčků a zvířátek, díky sněhové nadílce jsem bobovali na 

kopci na zahradě MŠ. Připravujeme na další období karneval, výlety do přírody 

s pozorováním , oslavu Jara a Dne Země, pohádky  ve školce, možná i celodenní výlet, 

Zahradní slavnosti. Tvořivé hrátky s hlínou pro všechny děti na třídách  na Velikonoce, 

svátek maminek. Vše bude záležet na vývoji situace kolem Covid-19. 

5. Pro rodiče předškoláků – všech předškolních dětí , kteří dovrší do 31.8.2021 6 let, se 

týkají Zápisy do prvních tříd ZŠ. Jakou formou proběhnou zápisy v letošním roce, 

budete včas informováni. Rodiče dětí, kteří zvažují odklad povinné školní docházky,  si 

musí objednat návštěvu Pedagogicko - psycholické poradny již nyní ! Po obdržení 

všech dokladů od pediatra, ZŠ a z poradny odevzdáte kopie dokumentů ředitelce MŠ. 



Věnujte pozornost výslovnosti dětí, neopomíjejte návštěvy u logopeda. Pro vstup do 

ZŠ je správná výslovnost všech hlásek velmi důležitá. 

 

Potvrzení o vyúčtování k daním za rok 2020 je možné vyzvednout v kanceláři 

vedoucí ŠJ ve středu 27.1. a 3.2. vždy do 16.30 hodin. 

 

Pokud potřebujete poradit s čímkoliv, zavolejte, emailujte. Budeme rádi, když se 

s Vámi setkáme a budeme Vám moci poradit. 

 

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám přinesli sponzorské dary i potřebný 

materiál pro práci s dětmi. Potěšil a pomohl nám i sponzorský dar, který jsme využili 

na herní prvek pro děti na zahradu. Pokud máte někdo možnost, budeme rádi za 

finanční podporu či sponzorský dar.  


