
        Číslo 4. prosinec
                   2019       
                                
            z pěněnské     

                                                                          školičky

TŘÍDA RYBIČEK

Kouzelný  podzim  již  vytáhl  všechny  své  poslední  barevné  trumfy.   Barvy,
kterými  nás  překvapoval,  se  pomalu  vytrácejí,  příroda  se  chystá  uložit  k
zaslouženému odpočinku, a i když se své moci ještě po nějaký čas nehodlá vzdát,
opravdu k nám přichází Paní Zima. 

Měsíc listopad nám ukázal svou dvojí tvář, kdy nám dopřál několik slunečných
dní, poslal  na nás dešťové kapky, zahalil nás do mlhy, pořádně nám zafoukal a s
malým zpožděním k nám pozval na chvíli i svatého Martina.

Celý podzim nám nabízí  mnoho pestrých témat,  kterým se s  dětmi  můžeme
věnovat, kterými je můžeme pobavit a obohatit jim jejich poznání. Tak i v uplynulém
měsíci jsme se s dětmi věnovali tomu, co nám podzim nabízí a přináší. V počátku
měsíce jsme zavítali do přírody, věnovali jsme se jejím změnám jak v její samotné
podobě, tak i v měnícím se počasí. A co víc, než stromy, nám může přiblížit podzimní
přírodu samotnou. S dětmi jsme se vypravily do lesa, kde mohly pozorovat, jak se
stromy v tomto období mění, porovnávaly jednotlivé druhy, jejich výšku a sílu kmenů.
Zjišťovaly,  jak  se  stromy ukládají  k  zimnímu spánku,  proč  ztrácejí  svou pýchu  v
podobě listů. V přírodních zákonitostech jsme pokračovaly ještě koncem měsíce, kdy
děti  poznávaly  zvířátka,  která  s  námi  zimní  čas  netráví,  uchylují  se  do  svých
bezpečných pelíšků a stejně jako stromy celou zimu prospí. Děti byly seznámeny s
jednotlivými druhy živočichů, rozlišovaly je podle velikosti, pomáhaly zvířátka uspat a
připravit jim klidný odpočinek. A protože nám listopad předvedl i svou sílu a pořádně
nám zafoukal, mohly jsme se věnovat podzimnímu počasí. Děti zjišťovaly, kde se
bere vítr, rozlišovaly jej podle jeho síly, vyráběly draka, určovaly, co drak z výšky vidí.

Neopomněly jsme ani legendu spojenou s příchodem svatého Martina. Děti si
celý příběh o svatém Martinovi pokusily zdramatizovat, zjistily, že podělit se s někým
o něco vlastního ( třeba půjčit kamarádovi svou hračku) nemusí být vůbec těžké.

 Uplynulý měsíc si děti snad užily a už je tu dlouho očekávaný advent, který s
sebou nese mnohé,  trochu obav, hodně očekávání  a těšení.  Tento krásný čas s
dětmi  zahájíme  příchodem  čerta  s  Mikulášem  a  také  andělem.  Připomeneme  si
historii spojenou s Mikulášem, jeho pomáhání chudým a nemocným lidem, vyslovíme
andělská  přání,  vyrobíme  čertíka.  A  protože  nás  opravdu  čertík  s  andělem  a
Mikulášem navštíví, pomůžeme dětem přivítat tuto obávanou návštěvu bez strachu a
slziček. K nejkrásnějším svátkům v roce zbývá už jen malý krůček a my s dětmi se
naladíme do sváteční nálady. Připomeneme si, proč se vánoce slaví a proč k nám
každý rok přichází a obdarovává nás Ježíšek.  Nezapomeneme si  vyzdobit třídu,
připravíme  si  drobná  překvapení.  Konec  adventního  času  oslavíme  společnou
slavnostní tabulí a čekáním na zazvonění zvonečku, slibujícím příchod Ježíška i u

1



nás ve školce. Proto Vás prosíme, dejte dětem na pátek 20.12. malou krabičku s
cukrovím.

Ještě bychom chtěly poprosit maminky, dávejte dětem, které nezvládají oblékat
prstové rukavice, palcové. Moc nám pomůžete při oblékání. Děkujeme.

Děti z naší třídy se zúčastní soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček, kterou
organizuje Zahradní centrum. 

V letošním roce pro Vás připravujeme „ Vánoční vystoupení“,  kterým bychom
Vás chtěli potěšit a pomoci Vám malinko se v tom předvánočním shonu zastavit a
sdílet s námi vánoční atmosféru. Těšíme se na Vás 18.12. v 17,00 hod.v místním
Kulturním domě.

Přejeme Vám krásný adventní  čas,  ještě krásnější  vánoční  svátky a spoustu
společných zážitků.



TŘÍDA PASTELEK
V uplynulém  měsíci  listopadu  jsme  si  v naší  třídě  v prvním  týdnu  připomněli

svatomartinskou legendu. Příběh o laskavosti a pomoci druhému by měl být dětem
správným příkladem pro jejich jednání.  K martinské tradici  patří  i  příběhy o bílém
koni, husách, pranostiky o počasí. S dětmi jsme si hodně povídali o životě koní, tvořili
jsme koně z papíru, pletli  hřívy z vlny a počítali  a porovnávali  podkovy. Společně
jsme si také upekli martinské rohlíčky.   

Svatý Martin sice na bílém koni nepřijel, ale o několik dní později nás potěšili
první sněhové vločky, které se sypaly z oblohy. O počasí a jeho proměnách jsme si
povídali v dalších dnech, říkali jsme si kde a jak vzniká déšť, sníh, jak se tvoří vítr, co
ovlivňuje počasí na Zemi. Hráli jsme si s dešťovými kapkami, procvičili grafomotoriku,
počítání. Poznávali jsme jednotlivé roční období a jejich charakteristiky, říkali jsme si
jak se správně oblékat do každého počasí a jak pečovat o své tělo v zimním období.
Procvičili jsme si zapínání knoflíků a zavazování tkaniček, zde připomínám rodičům
předškoláků, že by měli více trénovat, zatím to všem dětem nejde. 

Listopad je měsícem tak trochu pochmurným, asi se mnou budete souhlasit, že
nám pomalu začíná chybět v těchto krátkých dnech, kdy ráno přicházíme do školky
za tmy a odpoledne téměř za tmy odcházíme, sluníčko. Na jeho sílu si musíme ještě
nějaký čas potkat, ale zase nás brzy čekají dny prozářené světly svíček a světýlek
v adventním čase.  Pro děti  je  toto  období  jedním z nejkrásnějších v roce,  období
napětí,  očekávání i  splnění jejich přání,  pro nás dospělé pak někdy nejdříve plné
shonu  a  spěchu,  ale  nakonec  završené  vánoční  pohodou  a  radostí  prožívanou
s našimi blízkými. Od neděle jsme začali odpočítávat v adventním kalendáři dny do
Vánoc a ty, které nám ještě zbývají se budeme snažit prožít co nejlépe, aby nám to
čekání příjemně uteklo. 

Děti navštíví 5. prosince Mikuláš, čertíci a anděl, kteří o každém z nich tak trochu
něco ví a na čertovské listině to mají zaznamenané. Mikuláš každému z nich pak
daruje  balíček  s dárky.  Děti  by  si  měly  každý  připravit  nějakou  básničku  nebo
písničku, aby Mikulášovi ukázali, co umí. A protože vaše děti toho umí docela dost,
tak pro vás společně připravujeme vánoční vystoupení, kdy vám 18. 12. společně
předvedeme, co už jsme se všechno naučili. Srdečně vás zveme. 

Poslední letošní dny ve školce strávíme už pouze v duchu vánočních radostí,
v pátek  20.  12.  si  připravíme  malé  vánoční  pohoštění.  Prosíme tedy  maminky  o
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malou krabičku s cukrovím a za dětmi do školky se chystá také Ježíšek, tak se
necháme překvapit, co jim asi přinese.

Informace k zápisům do škol

Zápisy do základních škol budou probíhat v roce 2020 počátkem měsíce dubna.
K zápisu do základní školy se musí dostavit všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2014 a i děti s odkladem školní docházky. Přestože zápisy jsou až v dubnu je
třeba již nyní zvážit, zda Vaše dítě dosahuje veškerých předpokladů pro zvládnutí
školní  docházky.  Pokud  by  bylo  třeba  řešit  odklad  docházky,  je  nutná  návštěva
Pedagogicko - psychologické porady v J. Hradci, kde termíny k objednání je třeba
zajistit  už  v lednu.  Oslovujeme  rodiče  všech  předškoláků,  pokud  chcete  s námi
konzultovat znalosti  a školní  zralost vašich dětí,  domluvte si  s námi schůzku, rádi
zodpovíme veškeré vaše dotazy. Nemusí se jednat pouze o odklad školní docházky,
rádi vás budeme informovat i o úrovni vzdělávání vašeho dítěte. 

Děti ve třídě Pastelek už se připravují na příchod Mikuláše, čertů a anděla, tak jsme
si už každý svého čertíka vyrobili.



Plánované akce prosinec:
o V pondělí 2. 12. v 9, 00 hodin přijede do Mš divadlo p. Viktora s pěknou 

pohádkou, cena představení je 45, - Kč
o V úterý 3. 12. pojedou děti ze třídy Pastelek do J. Hradce na divadelní 

představení „Hvězdička betlémská“ – zpěvačky Míši Novozámské, které 
se koná v divadle Střelnice. Pojedeme linkovým autobusem v 9, 15 hodin, 
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cena představení je 55,- Kč + cena za autobus. Návrat předpokládáme            
ve 12, 00 hodin.

o Ve čtvrtek přijde do Mš Mikuláš, anděl a hodní čertíci – děti obdrží 
mikulášské balíčky, na které přispějete částkou 50,- Kč z kulturního fondu.       
K této tradici přistupujeme citlivě, děti které se trochu bojí povzbudíme a 
zbytečně nestresujeme.  

o V pátek 6. 12. v 10, 15 hodin přijede divadlo Dokola s pohádkou 
„Čert a Káča“ – cena za toto představení je 2000,- Kč, tato částka bude 
rozdělena podle počtu dětí 

o Ve středu 18. 12. v 17, 00 hodin – Vánoční vystoupení dětí 
v kulturním domě – prosíme maminky, aby připravili holčičkám bílé 
punčocháče a tričko, klukům bílé triko nebo košili a tmavé kalhoty, děkujeme.

Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin v době 
od 21. 12. do 5. 1., provoz zahájíme v pondělí 6. 1. 2020



VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Naše  mateřská  škola  se  aktivně  zapojuje  do  různých
soutěží  a  prezentací  mateřských  škol  z jindřichohradecka.
V minulých letech jsme se zúčastnili soutěže o nejkrásnější
betlém, kterou jsme dvakrát vyhráli, loňském roce jsme se
zapojili  do  akce  nazvané  “  Výstava  vánočních  stromků“,
kterou pořádá Muzeum fotografie a moderních obrazových
médií  v Jindřichově  Hradci.  Mateřské  školy  měly  za  úkol
vyrobit  s dětmi  vánoční  ozdoby,  které potom zkrášlí  jeden
z vánočních stromků v muzeu. Také v letošním roce jsme se
do  této  akce  zapojili,  náš  stromeček  už  je  ozdobený  a
můžete s dětmi tuto výstavu navštívit. Děti za třídy Pastelek
vyrobily  společně  s paní  asistentkou  a  učitelkami  vánoční
ozdoby ve tvaru sněhuláků. 
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Krásné svátky vánoční, hodně štěstí,

zdraví a spokojenosti v novém roce

                                     Vám všem přeje

                                                                                  

                                                                                  Kolektiv MŠ   
                                                 Horní Pěna  



Výstava pak bude probíhat od 8. 12. 2018 do 6. 1. 2019 v budově Muzea Fotografie
– otvírací doba od 10, 00 – 12, 30 a od 13, 00 – 16, 00 hodin, vstupné je zdarma.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK

Další soutěží, do které jsme se letos opět zapojili, je soutěž „O nejkrásnější vánoční
stromeček“, kterou pořádá Zahradní centrum v Jindřichově Hradci. V loňském roce
děti ze třídy Pastelek v této soutěži skončily na 1. místě a to hlavně díky Vaší velké
podpoře.  Jako  odměnu  potom děti  navštívili  Zahradní  centrum,  kde  pro  ně  byla
připravena tvořivá  dílnička,  občerstvení  a  hraní  v hracím koutku.  V letošním roce
budou  zdobit  stromeček  děti  ze  třídy  Rybiček. Zahradní  centrum  nám  daruje
stromeček,  na  tento  stromeček  vyrábí  děti  s pomocí  paní  učitelek  ozdoby.
Nazdobený  stromeček  vyfotíme  a  jeho  fotku  vystavíme  na  facebookovém
profilu Zahradního centra, zde potom budete moci hlasovat pomocí „lajků“  -
od 10. 12. do 23. 12. tak vás moc prosíme, hlasujte pro nás a můžete zapojit i
všechny své facebookové přátele. Děkujeme.



Velice rádi bychom poděkovali paní Mádlové za sponzorský příspěvek na dárky pro
děti, paní Raisnerové a panu Nedorostovi, paní Vyskočilové, Loušové, Janákové za
sponzorské dary.



V prosinci oslavíme natozeniny s Uršulkou, Kristýnkou a Vašíkem, k svátku 
popřejeme Simonce, Daníkovi, Šimůnkovi a Davídkům.



Kurz bruslení:

Stejně  jako  v minulých  letech,  jsme  využili  nabídky
hradeckého hokejového klubu a zajistíme dětem účast
na kurzu bruslení. 
Kurz bude vždy v     pátek, první lekce je 17. ledna.  
Výuka potrvá od 9, 00 do 10, 00 hodin, v průběhu
hodiny  budou  mít  děti  3  krátké  přestávky  na  pití  a
využití WC. 
Kurz je určen pro děti od 4 let věku. Ještě před vánoci
bude  možné  děti  závazně  přihlásit  na  záznamových
listech v šatnách obou tříd. Kurz je plánován pro 20 –
25 dětí. Děti které se kurzu nebudou účastnit, budou
mít vždy zajištěný náhradní program ve třídě Rybiček.

Děti s sebou potřebují: řádně nabroušené brusle
                                     helmu ( na kolo nebo na lyže)
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                                     pevné rukavice ( ne bavlněné)
                                     vlastní  láhev s pitím

Cena kurzu za 10 lekcí je 440 Kč( při počtu nad 20 dětí)

Doprava bude zajištěna vlastním autobusem. Cena dopravy bude 
oznámena až po vyúčtování na konci kurzu.
Odjezd autobusu je v 8, 15 od autobusové zastávky v Horní Pěně.

Kurz nebude v pátek 31. 1. a 28. 2. v době školních prázdnin. Poslední 
lekce je 3. 4. 2020

Oblečení  dětí: Není  potřeba  děti  oblékat  do  zimních  kombinéz  a  teplých
péřových bund. 
V hale  je  5  °C,  nefouká  tam  vítr,  děti  jsou  neustále  v pohybu.  Přehřátý
organismus  je  daleko  více  náchylný  k onemocnění.  Dětem  postačí  zateplené
kalhoty, mikina, lehčí bunda a hlavně teplé, pevné rukavice ( ne bavlněné). Také
volte čepici takovou, která dítěti nebude vadit pod helmou.

Trenéři hokejové školy žádají rodiče, aby pořídili dětem, které začínají s bruslením
kožené brusle (ne plastové, rostoucí). Kožená obuv pevně obepne kotník a pro
nácvik a zafixování správné techniky bruslení je nezbytná.

Před  začátkem  kurzů  rodiče  přihlášených  dětí  podepíší  souhlas  a  čestné
prohlášení o nabroušení a seřízení bruslí svých dětí a o zdravotní způsobilosti.

V průběhu celého kurzu budou vždy zajišťovat bezpečnost dětí dvě učitelky MŠ a
tři trenéři bruslařské školy.

Hokejová prodejna ICE HOCKEY SHOP přímo v areálu zimního stadionu nabízí 
půjčování, servis a broušení bruslí. Bylo by vhodné před začátkem kurzu nechat 
zkontrolovat stav bruslí a nechat je nabrousit ( předejde se tím možnému úrazu 
dětí).



INFORMACE K PÉČI O BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ
Věnujte  prosím  zvýšenou  pozornost  následujícím  informacím  týkají  se
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Mš. Přečtěte si je prosím a pokud proti nim
nemáte žádných připomínek, poprosíme vás stvrdit svůj souhlas podpisem do
připravených archů v obou třídách.

Hygienické a zdravotní požadavky v MŠ     
V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola 

6



povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo 
souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Rovněž 
lze citovat ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a 
vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) / povinnost zajistit 
oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Na základě těchto ustanovení má pedagogický pracovník mateřské školy 

právo: 

-  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy děti s 
podezřením na nemoc či s jinými infekčními a parazitními onemocněními 

-  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy děti s 
nachlazením (silný či trvalý kašel a silná či trvalá rýma) 

-  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, kdy se podezření na nemoc dítěte 
(zvracení, průjem, silný kašel, teplota,…) objeví během dne, povolat zákonného 
zástupce, aby vyzvedl dítě a vyčlenil ho tak z dětského kolektivu 

- v zájmu zachování zdraví ostatních dětí žádat od rodičů návštěvu lékaře s dítětem 
podezřelým na onemocnění či infekční nemoc a vyžádat si případně potvrzení, že 
dítě je zdravé a může do dětského kolektivu 

-  v zájmu zachování zdraví všech dětí nepřijmout do mateřské školy dítě s léky nebo 
nedoléčené

Na základě těchto ustanovení je zákonný zástupce povinen: 

- do mateřské školy vodit děti pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné 
příznaky nemoci či infekce 

- sledovat zdraví dítěte a v případě onemocnění dítěte (či podezření na onemocnění) 
vyloučit toto dítě z předškolního vzdělávání 

- informovat mateřskou školu o infekčním onemocnění jejich dítěte (průjem, spála, 
neštovice, zánět očních spojivek apod.)

Povinnosti rodičů při výskytu vší: 

-  okamžitě nahlásit učitelce nebo vedení školy výskyt vší nebo hnid u dítěte 

-  zabezpečit vhodné ošetření hlavy dítěte a odstranit vši i hnidy 

-  přivést do mateřské školy dítě pouze řádně odvšivené a zbavené hnid 

-  důsledně provádět opakované prohlídky vlasů každé dva dny i u dětí, které 
nevykazují známky zavšivení. 

V případě výskytu vší bude mateřská škola postupovat takto: 

- rodič daného dítěte bude ihned telefonicky informován a požádán o vyzvednutí svého
dítěte z mateřské školy 

- ostatní rodiče budou písemně upozorněni o výskytu vší (nástěnky, webové stránky) 
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- nakažené dítě, do příchodu rodičů, bude dle možnosti mateřské školy odděleno od 
ostatních dětí 

-  po návratu dítěte do kolektivu vyplní rodiče čestné prohlášení.

Péče o bezpečnost a zdraví dětí, ochrana zdraví dětí, jejich ochrana
před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace,

nepřátelství a násilí   v     MŠ  

- za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu pobytu MŠ pedagogické 
pracovnice až do doby předání dítěte zákonným zástupcům

- všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům, nehodám při pobytu v MŠ

- v areálu školy jsou děti pod dozorem pracovníka školy, nebo rodiče či pověřeného 
zástupce

- pokud se dítěti stane úraz, je povinností učitelky zajistit ošetření dítěte, uvědomí 
zákonného zástupce, popřípadě přivolá lékaře a zajistí doprovod k lékaři, škola 
provede zápis do Knihy úrazů a vydá záznam o úraze v případě, že si úraz vyžádá 
nepřítomnost dítěte v MŠ, dále na vyžádání rodiče a pro odškodnění pojišťovnou

- učitelky kladou důraz na přirozené pohybové aktivity dětí, správnou životosprávu, 
psychohygienu, získávání vědomostí, dovedností a návyku zdravého životního stylu a
ochrany zdraví

- ochrana před sociálně patologickými jevy je zajišťována prostřednictvím realizace 
obsahu vzdělávání dle ŠVP a dále nastavenými pravidly chování ve třídách a jejich 
dodržování jak ze strany dětí, zaměstnanců, tak i ze strany zákonných zástupců 

- škola dále vytváří podmínky, aby děti byly chráněny před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí, v případě problému v chování dětí má škola právo požádat 
rodiče o nápravu a spolupráci, která povede k eliminaci nesprávného chování

- v celém areálu MŠ je zákaz vodění psů a jiných zvířat, kouření a požívání 
alkoholických nápojů



8

                         
         Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele na

     Vánoční vystoupení
 

          dětí z Mateřské školy v Horní Pěně

            ve středu 18. prosince v 17, 00 hodin

          v sále kulturního domu v Horní Pěně

         Vánočně Vás naladí svým vystoupením 
     děti z obou tříd Mš 

          Pohoštění je připraveno
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