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Vážení rodiče a přátelé školy,
jelikož dochází od 1. září k významným změnám v předškolním vzdělávání a také v naší
škole se kromě toho událo mnohé, chtěli bychom vás touto cestou seznámit se vším
důležitým, upozornit na změny v docházce vašich dětí do MŠ a také se podělit o radost
z nových realizací, získaných dotací a úspěšných projektů. Zároveň vám i vašim dětem
přejeme šťastný a podnětný školní rok plný zajímavých zážitků a nových zkušeností.
Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

Jedním z velice úspěšných projektů naší školy se stal v minulém školním
roce projekt „Ptáci online“
Projekt byl zrealizován ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou v
Praze. V únoru byla vyvěšena
„chytrá“ ptačí budka na túji v areálu
naší školy. Díky jejímu vybavení
kamerou a snímači teploty a zvuku
jsme poté mohli být svědky úžasného
zázraku přírody – zrození nových
životů – v přímém přenosu.
Prostřednictvím interaktivní tabule a
monitoru přenášejícího obraz zevnitř
budky do chodby naší školy jsme
mohli být každodenními pozorovateli
života sýkorek a proniknout tak do
tajů ptačího světa. Sledování
hnízdění zaujalo děti natolik, že se
začaly více zajímat i o další ptačí
návštěvníky na naší zahradě a také o
vše, co s tím souvisí.
Jelikož už dlouhou řadu let
spolupracujeme se sousední 28.
základní školou, oslovili jsme i školáky, jestli by se chtěli zapojit do našeho pozorování a
dopadlo to nad očekávání. O všem se můžete přesvědčit při prohlížení a četbě tohoto deníku,
který jsme společně vytvořili.

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 v průběhu 1. pololetí
školního roku 2017/2018
 Třídní schůzky
 Vánoční posezení s rodiči
 Otevírání školní zahrady pro veřejnost
 Divadelní představení v Alfě
 Logopedické vyšetření dětí
 Beseda s ředitelkou 28. ZŠ
 Mikulášská výprava do ZOO
 Realizace projektů
 Aktivity na dopravním hřišti
a spoustu dalších činností…
…sledujte aktuální informace v naší
a na našem webu

MŠ

Výňatek ze Školního řádu 6. mateřské školy Plzeň
6.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte
předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy, nebo třídní učitelce. Pedagog má právo legitimovat
pověřenou osobu.
9.2. Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 2
týdnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně či telefonicky s ředitelkou, nebo
pedagogickým pracovníkem vykonávajícím činnost ve třídě mateřské školy a doloží písemnou
omluvenkou.
9.4. Rodiče přivádí do mateřské školy dítě vždy zdravé. Při předávání dítěte ke každodennímu
vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického
pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte. V případě, že dítě, které zákonný
zástupce přivede do mateřské školy, vykazuje zjevné známky nemoci, může pedagogický pracovník
vyžadovat od zákonného zástupce písemné potvrzení o tom, že dítě je zdravé a může docházet do
mateřské školy.
9.6. Rodiče dětí, které nemají povinnost předškolní docházky, mohou využít možnost pozdějšího
příchodu do MŠ do 9:00 hodin. Takový pozdější příchod však musí nahlásit (písemně a předat
učitelce den předem, e-mailem na adresu banikovama@ms6.plzen-edu.cz do 8:00 hodin daného dne,
SMS na tel. 727 979 189 nejpozději do 8:00 hodin daného dne). V případě, že se takto nahlášené dítě
v daný den nedostaví do MŠ, bude započítáno.
Podmínky
pro
jejich neúčasti

uvolňování

dětí

s povinnou

předškolní

docházkou

a

omlouvání

17.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte
při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost předem včetně uvedení
důvodu a doby nepřítomnosti dítěte mateřské škole a to buď osobně, písemně,
oznámením
pedagogickému
pracovníkovi
vykonávajícímu
pedagogickou
činnost
ve třídě, do které dítě dochází, případně zasláním oznámení na e-mail ředitelky
školy. Tuto skutečnost zapíše a potvrdí svým podpisem do omluvného listu dítěte.
17.2.
Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 2
týdnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně či telefonicky s ředitelkou, nebo

pedagogickým pracovníkem vykonávajícím činnost ve třídě mateřské školy a doloží písemnou
omluvenkou s uvedením důvodu nepřítomnosti do omluvného listu dítěte, nebo prostřednictvím emailu. Pokud tak neučiní, může ředitelka školy řešit situaci dítěte ve spolupráci se zřizovatelem a
odborem OSPOD.
17.3.
V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu
účastnit vzdělávání (nenadálá absence), oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu (nejlépe první den nepřítomnosti dítěte do 8:00 hodin ráno, nejpozději však
do
tří
pracovních
dnů
od
začátku
nepřítomnosti
dítěte)
zákonný
zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte
v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané
nepřítomnosti
dítěte
je
možné
i
prostřednictvím
telefonu
(727 979
189),
e-mailu
(na
adresu
ředitelky
školy).
V oprávněných případech může ředitelka mateřské školy požadovat doložení důvodu
nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvod nepřítomnosti
nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.
17.4.
Všechny absence
dítěte, které plní povinnou předškolní docházku, jsou
řádně
doloženy
(e-mail),
či
písemně
zaznamenány
(včetně
uvedení
důvodu
nepřítomnosti
dítěte)
v omluvném
listu
dítěte,
který
je
součástí
dokumentace
dítěte. V době prázdnin na základních školách stačí pouhé oznámení nepřítomnosti
předškolního dítěte.
Povinné jsou pro všechny děti s povinnou předkolní docházkou 4 souvislé hodiny denně, které jsou
stanoveny na dobu od 8:15 hodin do 12:15 hodin.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné. Znamená to, že i v případě odkladu
nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY

SRDÍČKOVÁ
4 - 5 leté děti

MOTÝLKOVÁ
5 – 7 leté děti

"V každém srdíčku jsou zaseta semínka lásky, dobroty, porozumění, přátelství,
ohleduplnosti.... a záleží jen na nás, kolik jich vzklíčí."
"Každý na světě má někoho rád a někdo má rád jeho."

KVÍTEČKOVÁ
3 - 4 leté děti

SLUNÍČKOVÁ
5 – 7 leté děti

"Klíčem ke světu a k životu je srdce."
"Úsměv nestojí nic a přináší mnoho, obohacuje toho, kdo přijímá, aniž by odsuzoval
toho, kdo dává. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není tak chudý,
aby ho nemohl darovat."

Informace pro rodiče dětí s povinností
předškolní docházky
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce
2017/2018 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2017
věku 5 let.
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let, je
předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné. Tato
povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky, kteří pobývají na
území České republiky déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají déle než 90
dnů,
- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na
území České republiky trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

MĚLI BYSTE VĚDĚT, že …
… v rámci dlouhodobého
zaměření školy na ekologii a
environmentální výchovu jsme
zapojeni do projektů
„Dešťovka“
„Ptáci on-line“

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti
s hlubokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné
denní docházky v pracovních dnech:
- 4 souvislé hodiny denně,
- ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek
povinné doby
- každou nepřítomnost dítěte musí jeho zákonný
zástupce řádně omluvit (dle pravidel uvedených ve
školním řádu).
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech
školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).
Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu
s organizací školního roku.

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
Škola se zapojila do výzvy
MŠMT realizací projektu
„Šablony pro 6. MŠ Plzeň“
(podrobnosti na jiné straně)

Další podrobné informace naleznete ve Školním řádu
6. mateřské školy Plzeň.
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

Projekty školy a žádosti o dotace podané pro rok 2017

ZELENÁ OÁZA RADOSTI –
3. pokračování
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

„PTÁCI ONLINE“
tento projekt začala škola realizovat v únoru 2017 vyvěšením ptačí budky
s monitorovacím zařízením na naši školní zahradu, v současnosti můžete sledovat
záznamy pořízené z této „chytré“ budky na našich webových stránkách, nebo na
adrese:
www.ptacionline.cz

„DEŠŤOVKA“
tento projekt je realizován ekologickým sdružením Ametyst a
prakticky znamená seznámení dětí s hospodařením s dešťovou
vodou, možnostmi šetrného chování vůči našemu životnímu
prostředí a instalaci a využití sudů na dešťovou vodu na naši
školní zahradu

ŠABLONY PRO 6. MŠ PLZEŇ
OP VVV, Výzva č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠ
Název projektu: Šablony pro 6. MŠ Plzeň
Registrační číslo projektu: "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004359"
Podpořeno: prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
Výše finanční podpory: 425 760,- Kč
Anotace projektu: projekt je zaměřen na kombinaci těchto témat - osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy,
spolupráce s rodiči dětí, personální podpora MŠ - školní asistent.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního posílení, dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a také podpořit
spolupráci s rodiči formou odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči v MŠ.
Šablony pro naši školu:


I/1.1

Školní asistent - personální podpora MŠ



I/2.1

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ v rozsahu 40 hodin



I/2.6
MŠ)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro



I/3.1

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ



I/3.3

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Kontaktní osoba: Martina Baníková
banikovama@ms6.plzen-edu.cz, tel.: 727 979 189

OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

