6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace
ročník V

číslo 9

září 2019

Vážení rodiče a přátelé školy,
čeká nás další školní rok, ve kterém bychom chtěli opět vytvořit příjemnou rodinnou,
pracovní, tvůrčí a motivující atmosféru, která bude podporovat každé dítě v rozvoji jeho
schopností a dovedností a dodávat mu odvahu k objevování světa kolem sebe. Věříme,
že splníme také vaše očekávání, která se promítla do vašich námětů k výchově a vzdělávání
dětí v naší škole a jsou důležitým prvkem naší vzájemné spolupráce. Tak pojďme společně
sledovat radost dětí z vlastních výtvorů, pokroků i nových přátelství a sdílených aktivit.
Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

Dlouhodobé projekty školy,
které budeme realizovat v tomto školním roce
„ŠABLONY II PRO 6. MŠ PLZEŇ“
OP VVV, Výzva č. 02_18_63 ŠABLONY II
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 – chůva, speciální pedagog.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního
posílení, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného
setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

„Ptáci online“
projekt
přímého
pozorování jarního
hnízdění
ptactva
z chytré ptačí budky zavěšené na túji na
naší školní zahradě – projekt pokračuje už
čtvrtým rokem, a tak máte i vy možnost
pozorovat, tvořit s dětmi deník, povídat si o
životě ptáků a dozvědět se více o jedné
ptačí rodince, která si vybrala k hnízdění
budku právě na naší zahradě.

„Zveme děti i vás prožít
společný čas“
cyklus akcí a aktivit probíhajících
většinou v odpoledních hodinách
a podporujících sdílení života školy
rodiči a veřejností, smyslem je podpořit
motivaci dětí a zapojit co nejvíce rodiče
i veřejnost do společných činností
v rámci tematicky zaměřených celků –
podrobněji na jiné straně časopisu

Sledujte od března v chodbě školní budovy
nebo na www.ptacionline.cz

„SMART
Plzeňáčci“
„Motýlí svět“ společné přímé pozorování všech
vývojových fází motýla – vajíčko - housenka (larva) - kukla –
motýl – sledujte od dubna na chodbě naší školy

„ZVEME DĚTI I VÁS PROŽÍT
SPOLEČNÝ ČAS“
ve školním roce 2019/2020
„večer tichou noční tmou
projdeme se zahradou“
malá zkouška odvahy dětí ve známém
neznámém prostředí školní zahrady,
s lampičkou po stopách světýlek, hledání
blízkých v zahradní tmě, pozorování
noční oblohy

„na zahradě otevřené
dobroty si opečeme“
společně strávené odpoledne na
školní zahradě – malování na
obličej, opékání chlebového těsta,
aktivity na dopravním hřišti,
pohybové hry, povídání, posezení

„od čertů a andílků dovezeme zvířátkům
Mikulášskou nadílku“
zvířátkům ze ZOO přivezeme dobroty v podobě starého pečiva,
ovoce a zeleniny a prohlédneme si, jak žijí v zimě

„cukrovím a jehličím třídy pěkně
provoníme, s básničkou a písničkou
u stromečku posedíme“
adventní čas si zpříjemníme společně stráveným
odpolednem při sdílení radosti z nových hraček

„maceškový květ rozzáří náš svět“
každý může jednou maceškou, kterou zasadí
do připraveného záhonu u vstupu do budovy školy
přispět ke zkrášlení naší zahrady a potom se
o záhon i starat

„po poledni rušno není, těšíme se
na pohádkové čtení“
rodiče, prarodiče i kamarádi mohou přijít přečíst
dětem svou oblíbenou pohádku před spaním, společné
čtení, povídání o příbězích i životních zkušenostech

„v maskách nám tu bude hej, blíží se
karnevalový rej“
zábava a legrace při poznávání masek i dětí, které se
do nich oblékly, dopoledne plné tance, her a
promenád

„s přírodou jsme kamarádi, zkoumáme ji
velmi rádi“
pokračování dlouhodobého pozorování vývoje ptáků a motýlů,
tentokrát vyzkoušíme i pěstování masožravé rostliny

„lepit, tvořit, malovat – to mě
baví, to mám rád“
oslava Dne Země formou pracovních
dílen na třídách – každý si
z připraveného materiálu a podle námětů
může vytvořit něco pěkného pro radost

„pojedeme tam a zpátky
cestou rovnou za zvířátky“
jarní návštěva ZOO spojená s prohlídkou novinek a setkáním
s ošetřovateli

„zvonec zvoní, školka končí, školáci
se s námi loučí“
slavnostní loučení se s budoucími školáky, kteří si vyzkouší
svoje dovednosti, dostanou malé dárky na památku a společně
si opečeme něco na zub

„pojďme tělo rozhýbat, trochu
si zasportovat“
možnost společně si užít sportovní
odpoledne na naší školní zahradě a možná
získat i malou odměnu za snahu a
vytrvalost

PŘEDŠKOLÁKOVO INDIVIDUALIZOVANÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
Beseda s ředitelkou
28. ZŠ Plzeň

Metodika a podklady
k diagnostice, sledování
a vyhodnocování
pokroků a úrovně
dovedností dítěte

Konzultace
s pedagogy
o výsledcích
testování

Diagnostická
odpoledne
pro rodiče
s dětmi

Projekt podporující diagnostickou
práci pedagogů, průběžné
posuzování a sledování pokroků
v dovednostech dětí, spolupráci
s rodiči

Portfolio dítěte

Konzultace
a spolupráce se
speciálním pedagogem

Podklad
pro tvorbu a
vyhodnocování
PLPP

Konzultace
s odborníky

Využití diagnostických
metod iSophie a výstupů
v podobě doporučení pro
podporu dítěte v konkrétních
oblastech

Setkání se zástupci okolních
ZŠ (14. ZŠ, 22. ZŠ, ZŠ Újezd)

PLÁNOVANÉ REALIZACE A ZAMÝŠLENÉ INVESTICE
V RÁMCI KONCEPČNÍCH ZÁMĚRŮ ŠKOLY
jako ekologická mateřská škola se zaměřujeme
především na vytváření pozitivního vztahu dětí
k přírodě, jejich zájmu o vše (nejen živé) kolem
sebe, učení se toleranci, vedení ke smysluplným
a rozumným hodnotám vycházejících
z respektu a úcty ke všemu živému, dodržování
základních pravidel slušného chování
i bezpečného pohybu, radosti z poznávání,
objevování, prožívání a sdílení
nadále se snažíme hledat možnosti, jak zlepšit podmínky výchovy a
vzdělávání v naší škole, které nám usnadní jít společnou cestou k těmto
cílům

v následujícím čase bychom chtěli


dořešit rohový prostor za dřevěným stolem, ve kterém se usídlila moudrá sova
se svou knihobudkou, či schránkou na překvapení a přidat dřevěný odpadkový
koš a dřevník (projekt „Zelená oáza radosti“)




připravit stojany na kola a koloběžky pro příchozí





přemýšlet o úpravě povrchu pod mlhovištěm a kolem skluzavky








nad pískovištěm ve tvaru osmičky napnout stínící plachtu



umožnit dětem mít ve třídě kousek soukromého prostoru – dětské portfolio
s vlastním pojetím



do třídy nejstarších dětí pořídit „semafor hluku“ pro udržení klidné atmosféry
ve třídě při vyšším počtu dětí



po umístění fotbalové branky a streetballového koše dořešit pojetí povrchu
tohoto prostoru
využívat vyvýšené záhony a zahradní domek pro pěstitelské činnosti dětí
přidat dva sudy na dešťovou vodu (k zahradnímu domku a ke vstupnímu
soklu) pro přístup dětí při zalévání rostlin
doplnit sítě proti hmyzu do oken ve třídách
zajistit vyšší bezpečnost instalací videofonů do tříd
řešit klimatizaci pro pohodu na třídách v letním období
doplnit IT vybavení ve třídě nejstarších dětí o interaktivní board all in one
dovybavit třídy novými didaktickými hrami a hračkami rozvíjejícími
dovednosti dětí

doplnit šatny dětí o nové skříně pro pedagogy a informační nástěnky
pokud i vy máte zajímavý návrh, jak doplnit, či vylepšit materiální vybavení naší
školy, budeme rádi za další náměty

Vaše náměty, nápady, postřehy,
připomínky, ale i ocenění a váš pohled
na probíhající aktivity můžete vhazovat
do schránky na začátku chodby v přízemí
školy

Důležité informace
… veškerá dokumentace školy
je dostupná k nahlédnutí
v zádveří budovy

Přístup k informacím pro rodiče na webových stránkách
školy se dozvíte od třídních učitelek

Výsledky práce dětí a vzdělávání v naší škole
ve školním roce 2018/2019

... děti z naší mateřské školy se
každoročně zapojují
do sportovních akcí a projektů

 Nejmladší děti v Motýlkové třídě zvládly výborně
adaptaci i některé jednoduché činnosti, několik rodičů
… nejstarší děti se účastní
využilo adaptační program školy a zvolilo pozvolnější
plaveckého výcviku, mohou se
nástup dítěte za intenzivní spolupráce s pedagogy
seznamovat s angličtinou formou
 Děti v Kvítečkové třídě pomohly svými přáníčky dobré
hry, vyzkoušet tvoření
věci a celoročně zdokonalovaly svoje pohybové
z keramické hlíny, apod.
dovednosti realizací projektu ČOS „Svět nekončí
za vrátky – cvičíme se zvířátky“
 Děti ze Srdíčkové třídy celý rok spolupracovaly
prostřednictvím hravých aktivit s dětmi z dalších … škola má jedinečnou zahradu,
evropských škol a seznámily se s francouzštinou,
kterou koncepčně dotváří již
španělštinou, bulharštinou a slovenštinou
řadu let prostřednictvím projektu
 Celkem 36 dětí bylo pasováno na školáky a od září
„Zelená oáza radosti“
nastupují do 1. tříd základních škol, 6 dětí zůstává
v naší škole s odkladem školní docházky
 Jedno dítě plnilo povinné předškolní vzdělávání formou
… škola prošla rozsáhlou
individuálního vzdělávání
modernizací v letech 2009 – 2011
 Škola po osmi letech zrušila pozici asistenta pedagoga,
a v roce 2016 oslavila 50 let
dítě v pátém stupni podpory nastoupilo do speciální
od svého otevření
školy
 Škola realizovala projekt ŠJ „Maminko, tatínku, zveme
vás na svačinku!“ – rodiče mohli ochutnat pomazánky
a zdravé mlsání v podobě ovocných a zeleninových … škola otevře poprvé třídu dětí
špízů, melounové osvěžení, sdílet svoje oblíbené recepty
mladších tří let, kterou bude
a děti si prohlédly prostor školní kuchyně a připravily si
personálně zajišťovat dvěma
samy svačinu, kuchařky se vzdělávaly a zkoušely nové
pedagogy a chůvou …
inspirace a nápady
 Děti ze Sluníčkové třídy si vyzkoušely animaci, zapojily
se do různých aktivit a projektů, naučily se přijímat a
tolerovat odlišnosti a nezištně pomáhat druhým, obstály
… škola poprvé po dohodě se
ve výtvarných soutěžích
zřizovatelem realizovala
 V dubnu se konaly dva turnusy ozdravného pobytu dětí
celoroční provoz …
v přírodě
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

Naše škola využila možnosti čerpání podpory OP VVV

ŠABLONY II PRO 6. MŠ PLZEŇ

OP VVV, Výzva č. 02_18_63 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony II pro MŠ a ZŠ
Název projektu: Šablony II pro 6. MŠ Plzeň, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18-63/0015047
Podpořeno: prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021
Výše finanční podpory: 466 390,- 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, podpora polytechnického vzdělávání, personální podpora MŠ – chůva,
speciální pedagog.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního posílení, dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a také podpořit školu
v oblasti polytechnické výchovy.
Šablony pro naši školu:


2.I/2

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ



2.I/5

Chůva – personální podpora MŠ



2.I/6

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (kromě e) Inkluze)



2.I/6e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – varianta e)
Inkluze



2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv



2.I/12 Projektový den ve škole

Kontaktní osoba: ředitelka školy
reditelka@ms6.plzen-edu.cz, tel.: 727 979 189

Vyzkoušejte, co také zvládnou předškoláci
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Čísla označují počet polí, šipky směr čáry, začíná se od oranžového bodu – výsledkem je?

Úkolem je správně umístit a překreslit tvary
do dané čtvercové sítě

a symetricky (podle svislé osy) dokreslit
druhou polovinu obrázku

