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Vážení rodiče a přátelé školy,
jsme rádi, že naše představy o vzdělávání dětí v naší škole a hledání dalších možností, kam
a jakým způsobem směřovat dál, se postupně naplňují. Daří se nám vymýšlet a realizovat
nové zajímavé projekty, ale i drobné aktivity, které obohacují děti nejen zprostředkováním
prožitků, zkušeností a nových znalostí, ale třeba „jen“ uvědomováním si existence
„obyčejných“ zázraků každého všedního dne. Některé velké i menší projekty (psali jsme
o nich v minulých číslech) byly naplněny a ukončeny, jiné zajímavé projekty právě
probíhají, začínají, anebo čekají na svou realizaci. Pojďme se společně projít světem
našeho předškolního vzdělávání, světem otevřených příležitostí k obohacení naší cesty
k poznávání světa, ale také každého z nás. Cesty přinášející radost z nových objevů,
možnosti nových prožitků i přátelství, cesty, která je začátkem celoživotního naplnění.
Jsme rádi, že i vy jste našimi společníky a podporovateli na této naší cestě.
Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

6. m a t e ř s k á š k o l a z v e všechny
rodiče malých dětí k z á p i s u
6. mateřská škola otevře jako každoročně svoje třídy i školní zahradu
pro veřejnost a hlavně pro nové zájemce o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, kterým je blízké zaměření školy, vlídná a příjemná rodinná
atmosféra, vkusné, estetické a nápadité prostředí interiérů budovy často
vyzdobené
pracemi
dětí
a
také
všem,
kteří
ocení
velmi pěknou, členitou a zajímavě řešenou přírodní zahradu.

Den

o t e vř e n ý c h

d ve ř í

se

ko n á

dne

27. 4. 2017

v d o b ě od 9:00 – 11:00 hod. a od 14:30 – 16:00 hodin. Přijďte se k nám podívat, pobýt s námi,
strávit společně s námi zajímavé dopoledne či odpoledne a dozvědět se o nás více (o projektech
i zaměření školy, vzdělávání dětí, nadstandardní nabídce aktivit, …).

Velmi rádi vás přivítáme také u Z Á P I S U do naší školy ve dnech:

3.5.2017 v d o b ě od 12:00 – 17:00 hodin,
4.5.2017 v d o b ě od 12:00 – 16:00 hodin,
kdy můžete podat Žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší škole a možná Vás bude
čekat i malé překvapení.

Projekty školy a žádosti o dotace podané pro rok 2017
ŠABLONY
ZELENÁ OÁZA RADOSTI –
PRO 6. MŠ PLZEŇ
3. pokračování
dotace na personální
podporu, vzdělávání
pedagogických
pracovníků, sdílení
zkušeností pedagogů a
odborně zaměření
setkávání a besedy
s rodiči formou
zjednodušeného
vykazování

dotace Fondu životního prostředí města
Plzně na obnovu a doplnění prvků školní
zahrady v rámci 3. pokračování projektu
„Zelená oáza radosti“ – obnova pergoly
u vstupního prostoru školy
tento dlouhodobý projekt je v naší škole
realizován od roku 2005

„SPOLEČNĚ A S ÚSMĚVEM“
je volným pokračováním již realizovaných akcí v minulých letech. Akce by měly podpořit pocit
sounáležitosti se školou, podporovat rozvoj korektních i neformálních vztahů mezi dětmi, rodiči,
veřejností i školou, motivovat děti k poznávání světa i vytváření nových přátelství, ke vzájemné
toleranci a také programově pomoci v integraci dětí se SVP v naší škole

„DEŠŤOVKA“
tento
projekt
je
„PTÁCI
realizován
ONLINE“
ekologickým sdružením Ametyst a prakticky znamená
seznámení dětí s hospodařením s dešťovou vodou,
možnostmi šetrného chování vůči našemu životnímu tento projekt
prostředí a instalaci a využití sudů na dešťovou vodu na naši začala škola
realizovat v únoru 2017 vyvěšením
školní zahradu
ptačí budky s monitorovacím
zařízením na naši školní zahradu,
v současnosti můžete sledovat
„SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL“
záznamy pořízené z této „chytré“
jedná se o druhý ročník této sportovní akce, budky na našich webových stránkách,
která podporuje zájem dětí o pohybové aktivity nebo na adrese:
a 16.5.2017 se jí zúčastní také nejstarší www.ptacionline.cz
sportovci z naší školy (organizuje Pohyb a
zdraví o.p.s.)

Projekt mezinárodní spolupráce 6. mateřské školy
Plzeň a ZŠ a MŠ Martina Hamuljaka Oravská
Jasenica

„Překvapení z balíčků,
aneb poznáváme svět“
Od září 2016 začala naše škola spolupracovat s žáky
2. třídy ze Slovenska. Pokusili jsme se dětem otevřít
pohled za hranice naší školy, školní zahrady, města
Plzně i celé naší republiky. Vyráběli jsme různé věci,
které nás charakterizují, fotografovali, tvořily dárky pro
naše zahraniční kamarády, posílali si videa a předávali
si různé náměty a nápady na aktivity a činnosti
související s poznáváním cizího jazyka, nových
kamarádů i světa. Vzájemně jsme se představili, poslali
si balíčky a s napětím očekávali, co pro nás kamarádi
připravili. Vznikla tak trojjazyčná pexesa s obrázky věcí
v naší škole, nádherná vánoční přáníčka doplněná
recepty na pečení cukroví, videa s vánoční písničkou

a další materiály, které jsou
zpřístupněny veřejnosti
na twinspace. Děti tak prožily
nové zkušenosti s „dopisováním
si s jinými lidmi“, zažily
nezapomenutelné momenty
překvapení a každá další
zásilka je motivovala k práci
a novému tvoření. Zažili jsme
radost ze spolupráce a
obohacování se novým
rozměrem vnímání světa. Děti
se naučily některá nová cizí

„Vzdelanie má horké korienky, ale sladké
ovocie“
Aristoteles

zsoravskajasenica.edupage.org

Poslední část projektu bude
probíhat na konci tohoto
školního roku, kdy pošleme
kamarádům dramatizaci jedné
naší oblíbené pohádky. Těšíme
se na všechna další překvapení
z balíčků, která nás
v souvislosti s tímto projektem
ještě čekají a také na vše nové
a zajímavé, co projekt přináší.
Tak hezké Velikonoce a stejně
zajímavé a dobrodružné jarní
dny všem!

slova a s chutí se na interaktivní tabuli podívaly
na zajímavá videa a fotografie. V jarní části projektu
jsme zasadili semínka a vytvořili zápichy
s nakreslenými nápady – co by nám mohlo vyrůst.
Stejná semínka posíláme slovenským žáčkům, kteří
nám budou posílat obrázky toho, co vyroste a hádat,
o jakou rostlinu se jedná. Současně jim děti vytvořily
šablony jednotlivých částí slepičky a jednu celou i
s kuřátkem, aby si ji naši kamarádi mohli podle
tohoto návodu vyrobit. K tomu si mohou zazpívat
písničku „Slepička“, kterou jim posíláme na videu
i v notách. Pro radost jsme ještě přidali kouzelné
pohádkové hádání, kdy si vodovými barvami žáčci
sami vytvoří kreslenou hádanku. Tak do toho!

Ekologická mateřská škola zaměřená na
environmentální výchovu a zdravý životní styl

www.ekoskolka.cz

„TANCEM, LETEM, POHÁDKOVÝM
SVĚTEM!“
Také v letošním školním roce přišel čas masopustního
reje různých masek, kdy si děti užily nejen převleků
za roztodivné postavičky, ale i tance, písniček a legrace.

„PTÁCI ON-LINE“
Od února 2017 máme na naší školní zahradě na jednom vysokém stromě vyvěšenou „chytrou“ ptačí
budku. A proč chytrou? Kromě toho, že z venku vypadá zcela obyčejně, uvnitř se skrývá malá kamera
a čidla na snímání teploty a zvuků uvnitř. Vše začalo jednou reportáží o možnosti sledovat hnízdění ptáků
v přímém přenosu odvysílanou v pořadu ČT „Zázraky přírody“ a potom už byl jen krůček k tomu,
abychom se do tohoto projektu zapojili nejen my, ale i vy. Pokud se chcete nechat překvapit také takovými
malými zázraky přírody, sledujte s námi na našem webu, co se právě děje v jednom ptačím příbytku.

PROGRAMY „ŽINAFA“
V březnu a dubnu jsme si s dětmi vyzkoušeli také „jak se peče chleba“
a jestli bychom i my v dnešní době zvládli vlastníma rukama nějaká ta
původní „řemesla“. V těchto interaktivních programech děti zažily dávno
zapomenuté činnosti a dovednosti našich předků, o čemž si více můžete
přečíst na našem webu.

KERAMICKÉ TVOŘENÍ
i v letošním školním roce jsme využili možnosti navštívit keramickou
dílnu 28. ZŠ a vytvořit si něco hliněného pro radost. Každý čtvrtek
po dobu šesti týdnů si nejstarší děti vyrobily klauny, ovečky a beránky
a další výrobky podle své fantazie – podrobnosti najdete v kapitole „čím
žijeme“ na stránkách školy.

„SPOLEČNĚ A S ÚSMĚVEM“
„jarní probouzení“, „ze starého nové“, …
Po velmi vydařeném a dětmi vítaném loňském jarním sázení na naší školní zahradě jsme se i letos pustili
do pěstitelských prací a zvelebování naší zahrady společnou tvorbou záhonků, ať už těch okrasných, či
užitkových. Během jednoho týdne jsme společně s rodiči i dětmi vysázeli záhon plný macešek. Tentokrát
to bylo ve tvaru sluníčka. Můžeme se o něj starat a mít radost každý den, protože je umístěný přímo před
vstupem do budovy školy. Kromě toho jsme „oživili“ i naše záhonky a pařeniště a budeme se snažit,
abychom měli přinejmenším podobně dobrou úrodu a sklizeň, jako v předchozích letech.
Těšíme se i na další akce tohoto projektu – oslavu Dne Země, loučení se školáky a dětský den.

JARO LÁKÁ DO ZOO
Velice nás potěšila další návštěva pana Vobruby z plzeňské ZOO. Znovu nám připomněl, co zajímavého
pro nás zoologická zahrada připravuje, představil některé méně známé živočichy a zajímavosti spojené
s jejich způsobem života a přinesl také jedno živé překvapení. Už teď se těšíme na naši tradiční jarní
výpravu za zvířátky do ZOO, která se uskuteční v měsíci červnu.

Naleznete v zádveří školy
Školní řád
Směrnice k vyzvedávání dětí z MŠ
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání
„ZEMĚ, OHEŇ, VODA, VZDUCH A MY“

Provozní řád školní jídelny
Organizační řád 6. mateřské školy
Provozní řád 6. mateřské školy Plzeň
Stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání v 6. mateřské škole Plzeň
Můj den v mateřské
Zřizovací listina 6. mateřské školy Plzeň
Aktuální projekty školy
Provozní a organizační informace

Co plánujeme do konce června 2017










Oslava Dne Země
Oslava Dne dětí
Slavnostní pasování nejstarších dětí na školáky
Výpravy za přírodou a poznáním
Návštěva pana Vobruby ze ZOO s překvapením
Jarní probouzení – společné sázení na školní
zahradě
Tvořivé dílny, ekotvoření
Realizace projektů
Aktivity na dopravním hřišti

a spoustu dalších aktivit…
…sledujte aktuální
a na našem webu

informace

v naší

MŠ

MĚLI BYSTE VĚDĚT, že …
INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ


v dubnu se konají zápisy do 1. tříd
základních škol



celé druhé pololetí jezdí přihlášené děti
na plavecký kurz do bazénu na Slovanech



každou středu od 9:00 do 10:00 hodin
využíváme velkou tělocvičnu sousední
28. základní školy k pohybovým aktivitám
dětí a také realizujeme čtvrteční tvoření
v keramické dílně 28. základní školy



spolupracujeme s 28. a 22. ZŠ při řešení
odkladů školních docházek předškoláků,
dřívějších nástupů do ZŠ, péče o nadané
děti, přijímání dětí do přípravné třídy



děti pravidelně jezdí na dopravním hřišti
za dohledu příslušníků Městské policie
Plzeň



spolupracujeme se speciální pedagožkou
při realizaci PLPP a řešení péče o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami

… v rámci dlouhodobého
zaměření školy na ekologii a
environmentální výchovu jsme
zapojeni do projektů
„Medová snídaně“
„Dešťovka“
„Ptáci on-line“
„Řemesla“
„Jak se peče chléb“
a pořádáme výpravy do přírody,
na venkov a na farmu
… škola má prodlouženou
provozní dobu do 17:30 hodin
… škola se zapojila do projektu
mezinárodní spolupráce škol
eTwinning
… zápisy k předškolnímu
vzdělávání na školní rok
2016/2017 se konají 3. a 4.5.2017

Další informace o škole, projektech, akcích a aktivitách se můžete dozvědět
na telefonních číslech: 378 027 911, 602 229 032
na webových stránkách školy: www.ekoskolka.cz
v zádveří školy prostřednictvím dokumentace školy a na nástěnce na ÚMO Plzeň 4
v budově školy na dveřích šaten a tříd
a na veřejných portálech

