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  Číslo 1. září 2019       
 

                                                            
                                                                  
         z pěněnské                                                                    

                                                                                  školičky    
 
 
Vážení rodiče, milé děti, 

 
rády bychom Vás přivítaly v novém školním roce. Ať už se do školky děti vrací po 

letních prázdninách nebo přichází v září poprvé, přejeme jim, aby s námi prožily 
šťastný a spokojený rok a aby si ze školky odnášely jen samé krásné zážitky.  

 
Každý rok v mateřské škole je pro Vás i pro děti trochu jiný. Mladší děti nejprve 

prožívají období, kdy si musí zvyknout na nové prostředí a lidi kolem sebe, starší děti 
se už těší ze společnosti kamarádů a naplno prožívají naše různé činnosti. Naší 
snahou je připravit dětem co nejlepší podmínky k tomu, aby se ve školce cítily dobře. 
Mezi takové patří široká nabídka různých činností a her, vstřícný přístup učitelek, 
chutné a zdravé stravování, možnost vlastních volných her a dostatek pohybu venku. 
V neposlední řadě také příjemné a bezpečné prostředí budovy školy. O letošních 
prázdninách se podařilo zajistit další zmodernizování prostor v naší škole. Zcela 
novou podobu dostala spojovací chodba mezi budovou kuchyně a školy. Byla zde 
vybourána nevyhovující celoskleněná stěna a celá chodba byla vyzděna a osazena 
novými okny, stěny i strop byly zatepleny a byla položena nová dlažba. Pro nás to 
znamená, že přecházení dětí mezi třídami bude teď zajištěno pohodlněji, stejně jako 
veškerý pohyb personálu po této chodbě. V blízké době také plánujeme využití části 
chodby ke zřízení dílniček pro polytechnickou výchovu dětí.  

Jistě jste si všimli, že zatím zde nejsou osazeny dveře. Bohužel se nestihly 
vyrobit do začátku školního roku, máme ale přislíbeno celkové dokončení prací do 
poloviny září. Na rekonstrukci spojovací chodby bude navazovat kompletní výměna 
venkovních dlažeb v areálu školky. Tyto práce bude zajišťovat Obecní úřad v Horní 
Pěně svými zaměstnanci a budou prováděny v rozdělených etapách podle časových 
možností. 

Žádáme Vás tedy o pochopení této situace s přihlédnutím k určitým omezením, 
které mohou během stavebních prací nastat. Zde bychom rádi poděkovali obecnímu 
úřadu v Horní Pěně, který celou rekonstrukci financuje. 

 
Naše školní Zprávičky jsou mnohým z Vás už známé. Pro Vás i pro ty, kteří, se 

s nimi setkávají poprvé, jsou naším informačním zdrojem, kde Vám sdělujeme vše o 
veškerém dění v naší škole. Věnujte prosím pozornost hlavně zprávám, které se 
týkají školních akcí a plateb. Tištěné zprávičky jsou k dispozici v šatnách obou tříd a 
nově budou také v elektronické podobě na našich nově zřízených webových 
stránkách školy. Ty by měly začít fungovat začátkem září a kromě veškerých 
informací o škole zde naleznete i fotografie z našich činností a her.   

 



 2 

CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE: 
o Podzimní tvořivá dílna – 28. 9. 
o Vánoční vystoupení dětí v kulturním domě – 18. 12. 
o Kurz bruslení -  od ledna 
o Kurz plavání – od března 
o Dětské maškarní 
o Velikonoční tvořivá dílna  
o Školní projekt – květen 
o Zahradní slavnost – červen 
o Každý měsíc divadelní představení 
o Od října kurz „Angličtina hrou“  
o Zapojení obou tříd do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 
 

 

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Vážení rodiče, milé děti, vítáme Vás u prvního 
vydání již pátého ročníku našich školkových 
zpráviček. Tyto noviny Vám budou k dispozici 
každý začátek měsíce v šatně naší třídy. Dozvíte 
se zde vše důležité: co jsme se s dětmi společně 
prožili, co se nám povedlo, jak děti vše zvládají i 

na co se můžeme těšit, jaké akce nás čekají. Rády uvítáme i podněty od Vás, které 
by byly přínosné pro naši spolupráci. 

Čas prosluněných dní, teplých nocí, letních radovánek, výletů, sportování, 
koupání a všeho, co k létu a prázdninám patří, se jako mávnutím kouzelného proutku 
stal minulostí a nám zanechal vzpomínky na společné zážitky z dovolených a výletů. 
I když léto ještě nekončí, pomalu, ale jistě se začíná přibližovat podzim. Sice nás 
velkoryse nechá vychutnat si „ Babí léto“ a nasát energii ze slunečních paprsků, brzy 
však nám začne ukazovat svá kouzla. Ano, je to tak, je tu Září, měsíc, ve kterém 
dospělým končí doba zaslouženého odpočinku, ale i dětem nastávají nové situace, 
změny, povinnosti. Někteří z našich kamarádů přechází do třídy předškoláků, do třídy 
„ Pastelek“, a my v naší třídě „ Rybiček“ naopak přivítáme nové malé kamarády. 
Celkem do naší třídy nastoupí devět nových dětí. Zde bychom se chtěly malinko 
věnovat právě jim a jejich rodičům. I když děti rády všeobecně vyhledávají společnost 
svých vrstevníků, jsou společenské, vždy mají určitou jistotu s pocitem blízkosti 
jednoho z rodičů, či prarodičů. Děti, které nastupují poprvé do mateřské školy, nebyly 
mnohdy na delší dobu odloučeny od své rodiny. Není to pro ně rozhodně 
jednoduché, do dnes trávily většinu času ve známém domácím prostředí s osobami 
jim blízkými. Nyní se jim otevře zcela nový svět s neznámými dětmi a dospělými. Je 
to pro ně opravdu velký krok a životní změna. A my se budeme snažit jim tento krok 
co nejvíce usnadnit. Každé dítě sice na takovéto změny reaguje jinak, některé vpluje 
mezi ostatní jako ryba do vody, jinému trvá delší dobu zvyknout si na odloučení od 
rodičů. Proto vždy první dny záleží na Vás, rodičích, jak dlouho bude Vaše dítě ve 
školce pobývat. Pochopitelně můžete zahájit docházku na určitý čas každý den, své 
dítě můžete doprovodit do třídy a chvilku s ním být, vše však záleží na vzniklé situaci, 
kterou budeme společně řešit. Velmi oceníme spolupráci s Vámi, ať už jde o 
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informace o specifických zvycích Vašeho dítěte, ale i o společných postupech při 
adaptaci Vašeho dítěte na nové prostředí.  

První dny školního roku zahájíme tématickým blokem „ Šlapu si to do školky pro 
kluky i pro holky“ a budeme se věnovat seznamováním nových dětí s prostředím 
školky, s ostatními dětmi a se zaměstnanci, pomalu si budeme zvykat na režim dne, 
na pravidla soužití kolektivu, na poznávání blízkého okolí. Využijeme jednoduchá 
říkadla, hry, písně, výtvarné a pracovní techniky, které děti zaujmou a usnadní jim 
zvládnout nové situace.  

I když jste na třídní schůzce byli seznámeni se vším důležitým při nástupu do 
MŠ, malinko připomeneme podstatné informace: Provoz MŠ je zahájen v 6,15 hod., 
končí v 16,15 hod. Děti prosím, přiveďte do 8,30 hod. Na nástěnce v šatně bude 
vyobrazen seznam dětí a jejich značky, kterými bude označeno místo v šatně, stejně 
tak budou označena místa v umývárně, kam dětem uložíme kelímek a kartáček na 
zuby. Proto, prosíme, doneste kelímek a kartáček na zuby, hrneček na pití, náhradní 
oblečení, pláštěnku, holinky – vše podepsané plus papírové kapesníčky. Pokud mají 
Vaše děti nějakou oblíbenou hračku, plyšáčka, doneste je s sebou, jen prosíme, 
nedávejte jim finančně nákladné hračky, jejich náhodné poškození by pro ně bylo 
nepříjemným zážitkem. 

 Nerady bychom opomínaly naše kamarády, kteří již do naší třídy docházeli v 
loňském roce: „Moc se na Vás těšíme a jsme moc rády, že se k nám vrátíte. Jste již 
velké šikovné děti a věříme, že si s Vašimi novými kamarády budete rozumět a 
budete jim oporou. Jen Vás poprosíme o trochu trpělivosti, než se naše nové děti 
trochu rozkoukají, budeme jim muset věnovat více pozornosti“.  

 Na závěr Vám všem chceme popřát co nejsnazší začátek školního roku, co 
nejvíce úsměvů a málo smutku a hlavně spokojenost Vašich dětí. 
  

 

 

 
TŘÍDA PASTELEK 

 

Do třídy pastelek v naší mateřské 
škole docházejí starší děti a předškoláci. 
V letošním roce do naší třídy přijde 13 
děti ze třídy Rybiček. Věříme, že přechod 
z jedné třídy do druhé pro ně bude 
bezproblémový, znají prostředí třídy, 
kamarády i učitelky. Nový pro ně bude 
možná způsob naší práce, kdy v naší 
třídě máme zavedeno, že některé řízené 
aktivity nebo výtvarné tvoření zařazujeme 
i v průběhu dne. Ráno většinou malujeme 
a po kratším odpoledním klidu se 
věnujeme individuální předškolní přípravě. Při naší práci se plně snažíme 
respektovat potřeby dětí, veškeré aktivity přizpůsobujeme aktuální situaci. V naší 
třídě pracuje také školní asistentka, která pomáhá učitelkám při veškerých činnostech 
a dětem při práci s didaktickými materiály.  
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Logopedická prevence 
Ve třídě Pastelek pracuje jako logopedická asistentka Bc H. Koudelková. Ve 

stanovených dnech pracuje se skupinkou dětí na rozvoji artikulace, věnujeme se 
dechovým cvičením, rytmickým hrám, procvičení gymnastiky mluvidel, rozvoji 
zrakového a sluchového vnímání, cvičení fonematického sluchu, motorickým 
dovednostem a rozvoji slovní zásoby, správné gramatické stránce řeči, porozumění 
řeči a osvojení si krátkých textů. Veškeré tyto činnosti pomáhají dětem k uvolnění 
mluvidel a správnému postavení ústní dutiny pro další vyvozování jednotlivých 
hlásek. Tyto aktivity považujte za součást individuální přípravy dětí, jsou doplňkovou 
aktivitou mateřské školy, ale nenahrazují logopedickou péči. V loňském roce se nám 
tato práce osvědčila, zvláště proto, že v menší skupině děti lépe spolupracují a 
zapojují se i ti, kteří třeba mají před větším kolektivem určitý ostych. V případě 
potřeby se obrátíme na rodiče ke společné konzultaci u dětí, které už jsou v péči 
klinického logopeda. 

 
Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ 

Novinkou letošního roku je zapojení naší školky do tohoto projektu obce 
sokolské. Cílem tohoto projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a 
rozumových aktivit a podpora pohybu jako přirozené součásti života. Projekt je 
složen z několika tématicky zaměřených skupin. V každé skupině děti plní úkoly, 
které obsahují zvládnutí určitých cvičebních úkonů, pohybových a obratnostních 
dovedností, zvládnutí cvičení s náčiním – míčem, švihadlem, obručí atd. Jako 
motivací jsou u každého úkolu pohyby zvířátek – cvičíme s kobylkou Emilkou, 
opičkou Haničkou, poznáváme s veverkou Věruškou. Projekt je rozdělen do tří 
věkových kategorií, každá z nich obsahuje úkoly a cvičení přiměřené věku dítěte. 
Každé z dětí bude mít ve třídě svůj záznamový pracovní sešit, kde jsou uvedené 
úkoly zapsané a za splnění daného úkolu budou děti, odměněni samolepkou. 
Záměrem projektu není, aby děti vzájemně soutěžily, ale aby se podpořil rozvoj jejich 
individuálních předpokladů a pohybových dovedností. Projekt by měl i děti vést 
k týmové spolupráci, radosti z plnění úkolů i rozvoji samostatnosti. Tento projekt 
bude součástí našich ranních pohybových aktivit – cvičení, které bude obohacené o 
nové prvky.  Na konci školního roku projekt vyhodnotíme – děti obdrží odměny a 
diplomy. 

 
Motivační program „Pastelka“ 

 Děti, které do naší třídy docházely, v loňském roce jsou už s tímto programem 
seznámeni. Nově příchozím dětem ho na začátku roku představíme. Tento program 
by měl učit děti hodnotit své chování a být za ně odpovědný a vést je k tolerantnímu 
chování ve společnosti ostatních. Není to systém, který by měl děti trestat za jejich 
chyby, ale měl by je na ně upozornit a umět si je uvědomit a ukázat jim, jak se jim 
příště vyhnout. Zároveň by měl povzbudit ty děti, které jednají čestně a slušně o tom, 
že jejich konání je správné. Každý týden společně vyhodnocujeme náš pastelkový 
žebříček a drobnými odměnami hodnotíme správné chování dětí.  

 

Odpolední odpočinek ve třídě Pastelek: 
V naší třídě se do pyžámek k odpolednímu odpočinku převlékají pouze děti, 

které ještě nedosáhly předškolního věku. Předškoláci si k odpočinku přinesou vlastní 
polštářek a menší deku. Po obědě všechny děti uléhají na lehátka k odpočinku, kde 
si pak poslechnou pohádku nebo nějaký příběh. Po krátkém následném klidu si 
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průběžně zveme děti k individuálním činnostem, kdy se věnujeme především 
předškolní přípravě. 

 
Tak vás ještě jednou vítáme mezi Pastelky a těšíme se na další rok plný nových 

zážitků. 
 
 
    Děti ve třídě Pastelek potřebují: 

▪ Předškoláci polštářek a malou tenkou deku  
▪ Hrneček na pití 
▪ Kartáček a pastu na zuby, případně hřeben 
▪ Holínky, pláštěnku 
▪ Dostatek náhradního oblečení, včetně spodního prádla (pro děti které se 

nepřevlékají do pyžama náhradní tepláky na lehátko) 
▪ Podle potřeby podložku na lehátko 
▪ Přezůvky 
2 x ročně balení papírových kapesníků 
 
 

 
 

Plánované akce: 
o 18. 9. – přijede do Mš divadélku Hugo a Fugo s programem „Ta naše 

školka“, cena představení je 50,- Kč (bude odečteno z kulturního fondu) 
o Začátek října – přednáška pro rodiče – nabízíme možnost zúčastnit se 

přednášky Mudr.Tomse s názvem „Honzíkova cesta ke zdraví“ – o zdravé 
výživě, bližší informace budou známé po stanovení přesného termínu 

  
Angličtina hrou – od října bude pokračovat výuka Aj v naší Mš ve dvou skupinách – 
začátečníci a pokročilí. Cena za jednu lekci je 50, - Kč. 
Své dítě můžete na kurz přihlásit na záznamovém archu v šatnách obou tříd.  

 
 

 

Dotazník pro rodiče 
 
Vážení rodiče, na konci loňského školního roku jsme Vás oslovili s žádostí o vyplnění 
krátkého dotazníku. Dali jsme Vám možnost vyjádřit své poznatky, přání, připomínky 
k naší práci a k naší škole. Očekávali jsme, že od Vás dostaneme nové podněty 
k naší činnosti a podělíte se s námi o své dojmy. Děkujeme všem, kteří si našli čas a 
dotazník vyplnili. Bohužel se nám z rozdaných 50 dotazníků vrátilo pouze 8. Možná, 
že bylo špatně načasováno období, kdy jsme dotazník rozdali, je možné že na konci 
školního roku už pro Vás nebylo podstatné vznášet nějaké ohlasy. Pro nás ale jsou 
důležité, ať už ty pozitivní, které nám dělají radost, nebo ty negativní, které nás nutí 
zamýšlet se nad dalším konáním. Možnost vyjádřit své názory máte po celý rok, 
obraťte se na nás. Děkujeme. 

 
 

 
 



 6 

Povinná předškolní docházka  
V České republice je uzákoněna povinná předškolní docházka v posledním roce 
věku dítěte, před nástupem do ZŠ.  Toto nařízení se týká všech dětí, které dosahují 
předškolního věku a dětí s odkladem školní docházky. V letošním roce jsou to děti 
narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem. Zároveň mají 
tyto děti docházku do Mš bezplatnou. 
Nepřítomnost předškolních dětí v MŠ je nutné omlouvat písemně u paní učitelek ve 
třídě. Nepřítomnost dítěte je možné omluvit telefonicky, emailem nebo ústně 
nejpozději do 3 dnů nepřítomnosti dítěte. Po ukončení absence bude učiněn zápis do 
omluvného listu, který bude umístěn ve třídě Pastelek (prosíme, nenoste žádné 
vlastní lístky, každé dítě bude mít svůj omluvný list ve třídě). 
Nepřítomnost předškoláka se nemusí omlouvat v době prázdnin, kdy mají 
školní děti volno automaticky (jarní, podzimní, velikonoční, ….). 
 

 

 

 
Kulturní fond 
 
Na začátku školního roku budeme od rodičů vybírat částku 800, - Kč. Tato částka 
bude použita v průběhu školního roku na různé kulturní akce (divadla, projekty, 
cestovné), které ve školce proběhnou. 
Pro rodiče, jejichž děti již do školy docházely, bude částka upravena tak, aby 
počáteční vklad u všech dětí činil částku 800, -Kč, z které se bude během roku 
odečítat potřebná suma. Rodiče obdrží od učitelek ve třídách lístek s přesnou 
částkou, kterou budou platit a tuto částku prosíme uhradit do 17. září paní ředitelce 
Jedličkové. Děkujeme. 

 
 

 

Informace k odhlašování stravy ve školní jídelně  
 
Odhlásit dítě ze stravování a docházky do MŠ na následující den je možné do 14, 00 

hodin u vedoucí školní jídelny - p. Kolářové tel. číslo: 607 545 052, nebo u 

paní kuchařky S. Mikulíkové tel. číslo : 773 277 887,  případně učitelkám ve 
třídách, telefonní číslo do třídy Rybiček je 384 388 124 a do třídy Pastelek 384 388 
103 
 
Pokud dítě nestihnete odhlásit do 14, 00 hodin, je možné vyzvednout si následující 
den oběd v MŠ a to do 11, 00 hodin. Nárok na vyzvednutí oběda máte pouze první 
den absence dítěte. 
Pokud budete potřebovat odhlásit vaše dítě po víkendu, je možné pouze 
v pondělí odhlásit stravné ještě v době od 6, 00  do 8, 00 hodin nejdéle.  
 
Pokud dítě ze stavování neodhlásíte a dítě se nedostaví do MŠ, počítá se vám plná 
cena stravného první tři dny absence. Na další dny je dítě ze stravování odhlášeno a 
je podmínkou jej opětovně přihlásit a může se stát, že opětovně nepřihlášené dítě 
nebude mít nárok na stravu a nástup do MŠ v tento den nebude možný. 



 7 

Před nástupem dítěte zpět do MŠ (po absenci) je nutné opětovně nejpozději 
den předem do 14, 00 hodin dítě ke stravování přihlásit. Toto opatření je nutné 
z důvodu přípravy normování stravy. Děkujeme za pochopení. 
 

Oznámení školní jídelny 
 
Upozorňujeme rodiče, že od září 2019 dojde k zdražení stravy ve školní jídelně.  
Jelikož chceme zachovat vysokou kvalitu stravování dětí, zařazujeme do jídelníčku 
přednostně regionální potraviny. Bohužel ceny se neustále zvyšují, proto 
přistupujeme k tomuto kroku. Děkujeme za pochopení 
 
Ceny stravy platné od 9. 2019 
Děti ve věku 2 – 6 let: 

o Ranní svačina – 9, -Kč 
o Oběd – 20, -Kč 
o Odpolední svačina – 8, - Kč 

 
Děti od 7 let: 

o Ranní svačina 9, - Kč 
o Oběd – 23,- Kč 
o Odpolední svačina – 8, -Kč 

 
 

 

Informace k provozu mateřské školy 
 

Provozní doba školy je od 6, 15 do 16, 15 hodin. 
 
Prosíme rodiče, aby přivedli děti do Mš do 8, 30 hodin, aby nebyl narušen režim 

dne ve třídách. Děkujeme. 
 

o 6, 15 – 7, 30 děti se schází ve třídě Rybiček 
o 7, 30 – zahájen provoz třídy Pastelek 
o 8, 30 – ranní cvičení  
o 8, 45 – svačina 
o 9, 00 – 10, 00 – řízené a individuální činnosti 
o 10, 00 – 11, 15 pobyt venku 
o 11, 15 – oběd třída Rybiček 
o 11, 30 – oběd třída Pastelek 
o 12, 00 – odpolední klidový režim ( podle tříd) 
o 13, 45 – 14, 15 svačina 
o 15, 00 – ukončen provoz třídy Pastelek – děti se přesunou do třídy Rybiček 
o 15, 00 – 16, 15 – odpolední hry, pobyt venku 

 
 

 
 

K narozeninám v září popřejeme Oliverkovi, Karolínce a Justýnce a k svátku 
Rozárce, Daníkovi a Vašíkovi 
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