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Vážení rodiče a přátelé školy,
na jaře jsme se potýkaly s nečekanou pandemií koronaviru
a také všemi opatřeními, která jsme museli dodržovat a kterými
jsme byli omezeni a ovlivněni v mnoha směrech a oblastech
našeho života. Také školy měly přerušený provoz a vzájemně jsme
si dávali najevo, že nám společné setkávání moc chybí. Začíná
nový školní rok a my se těšíme na nové společné prožitky a
setkávání se a doufáme, že se nám tento školní rok vydaří!

Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

„Zveme děti i vás prožít společný čas“
Je název projektu školy finančně podpořeného dotací OŠMS na základě rozhodnutí RMP,
který vás prostřednictvím odpoledních akcí zve ke společným hrám, setkávání se na školní
zahradě, společnému tvoření a dalším aktivitám. Jeho realizace měla probíhat už na jaře
2020, ale z výše uvedených důvodů jsme museli časový plán významně změnit. Pokusili
jsme se vám zprostředkovat alespoň náměty na domácí tvoření z recyklovatelných
materiálů ke Dni Země, jehož oslavu každoročně škola pojímá formou pracovní dílen
realizovaných ve třídách i na školní zahradě. V pozměněné a díky aktuálním opatřením a
hygienickým požadavkům i zjednodušené formě proběhlo ještě rozloučení s budoucími
školáky. Ostatní plánovaná setkání se pokusíme přenést do podzimních měsíců a tímto vás

zveme na

• společné hravé sportování – dospělák či kamarád (sourozenec) s dítětem si mohou
vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, prožít hravé odpoledne a odnést si i nějakou
malou odměnu
• otevření školní zahrady pro veřejnost – odpolední setkání přátel školy vyplněné
jízdami na dopravním hřišti, malováním na obličej a hlavně opékáním oblíbeného a
chutného chlebového těsta
• procházku noční zahradou – zkouška odvahy a motivace dětí poznávat známé
prostředí trochu jinak, s průvodem světýlek, pozorováním noční oblohy, malováním
světlem a noční hrou
• Mikulášská návštěva zoologické zahrady – podpořte děti ve vztahu k přírodě,
zvířátka v zimě dobrotami v podobě starého pečiva, ovoce a zeleniny, které jim
nashromáždíme a přivezeme a třeba i malého nosálka, kterého rodiče našich dětí už
před lety adoptovali
• společné předvánoční posezení na třídách – zpříjemníme si adventní čas a čekání
na splněná přání sdílením vůně cukroví, dětských
básniček a písniček a radosti z nových dárků,
které dostaneme ve školce

škola si vyhrazuje změnu v konání uvedených akcí s ohledem na aktuální situaci a vládní a hygienická nařízení

Dlouhodobé projekty školy,
které právě realizujeme
„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

PŘEDŠKOLÁKOVO
INDIVIDUALIZOVANÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavním zaměřením projektu je
vytvoření funkční sítě mateřských
škol jako center kolegiální podpory a
vzájemného obohacování a učení
škol, zejména pedagogů. Projekt je
zaměřen na téma individualizace
vzdělávání v MŠ.
https://individualne.cz/cim-se-zabyvame/

„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

čeká nás
„s přírodou jsme kamarádi,
zkoumáme ji velmi rádi“
„lepit, tvořit, malovat – to mě baví,
to mám rád“
„pojďme tělo rozhýbat, trochu si
zasportovat“
„pojedeme tam a zpátky
cestou rovnou za zvířátky“
„posedět si, pochutnat, těsto
zvolna opékat“

„SMART Plzeňáčci“
Cílem projektu je prostřednictvím vzorové školy podpora pedagogů
partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních
metod a pomůcek při vzdělávání dětí předškolního věku. Cílem je
podpořit pedagogy, aby s využitím mentorů a garantů zvyšovali
kvalitu vzdělávání dětí předškolního věku především v oblastech
logického myšlení, základů algoritmizace a podporovali rozvoj
pregramotností a školní zralosti dětí. Výstupem projektu budou
vzorové hodiny a doložený posun pedagogů dle DigiCompEdu.
Aktivity projektu
Interaktivní výuka * Školní zralost * Robotika * STEM
Klíčové aktivity
Podpora vzorové školy
Propagace inovativních metod výuky formou společných setkání
Individuální podpora pedagogů partnerských škol
Zhodnocení a reflexe zkušeností s využíváním inovativních metod a
digitálních technologií při vzdělávání dětí v MŠ

RYCHLÝ DOTAZNÍK PRO VÁS

váš názor nás zajímá
Vyhovuje mi více vyberte pouze 1 možnost

O účast na odpoledních
společných akcích

otevření školy
od 6:00 hodin

procházka noční zahradou,
společné sportování,
společné opékání a tvoření

provoz pro děti
do 17:30 hodin

mám

je mi to jedno

nemám
zájem

Prosíme, vyberte
pro vás
nejvhodnější variantu
zakroužkujte, označte

O informace o programu třídy
a vzdělávání dítěte
možnost konzultace individuálních
pokroků

Uvítali bychom možnost pomáhat
při sezónních pracích na školní
zahradě a drobných úpravách

ano

mám

nemám

zájem

Mám zajímavé
povolání

ne

Zúčastnili bychom se třídní
výpravy do přírody

ano

ne

v
týdnu

o
víkendu

NÁMĚT PRO ŠKOLU?
napište prosím

……………………………………………

jaké

…………………

mohl bych udělat
besedu pro děti v MŠ

ano

ne

Moje dítě je
mladší 4 let
4 - 5 leté
předškolák

……………………………………………
Děkujeme za spolupráci

PŘEDŠKOLÁKOVO
INDIVIDUALIZOVANÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
„Co už všechno dovedu,
s radostí vám předvedu!“
společné odpoledne pro rodiče
s dětmi, které je provedou všemi
dovednostmi, jaké má zralý
školák mít a rodiče přitom
mohou sledovat, jakým způsobem
dítě k úkolům přistupuje, jak je
řeší, jestli se úkolu nebojí a
poradí si s ním, jestli se nebojí
neúspěchu a jak reaguje na dané
instrukce
děti projdou během odpoledne
různými úkoly ve třídách,
za prokázané úsilí si odnesou
malou odměnu
následně mohou rodiče využít
nabízené konzultace

Rodiče dětí, které půjdou
v dubnu k zápisu do 1. třídy ZŠ
mají v rámci spolupráce možnost
využít některou z nabízených
možností podpory dovedností
dítěte, sledování úrovně pokroků
dítěte v konkrétních oblastech,
konzultace s pedagogy
i odborníky, podpory přípravy
dítěte na další vzdělávání

Portfolio dítěte
každé dítě má v mateřské škole tzv. portfolio svých
prací, jehož obsah mnohé napoví a může být využit
při konzultacích o dovednostech a pokrocích vašeho
dítěte
podobný soubor prací vašeho dítěte si můžete vytvářet
i doma ze všech výtvorů, které dítě udělá, případně je
doplnit ještě zajímavými poznámkami o tom, co dítě
inspirovalo, jak si s prací na výrobku poradil a jak svůj
výsledek komentoval, či prezentoval

NA CO SE TĚŠÍME

KONZULTACE

(příprava předškoláků na úspěšné zvládnutí nástupu do ZŠ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návštěvy 28. základní školy Plzeň při různých
příležitostech na základě pozvání
ekotvoření se školáky
využití velké tělocvičny 28. ZŠ Plzeň
společné aktivity v rámci polytechnického vzdělávání
společné čtení a návštěvy knihovny Lobzy
přírodní poznávací „ptačí stezka“ v atriu školy
keramické tvoření v dílně 28. ZŠ Plzeň
spolupráce na projektech
miniolympiáda inspirovaná pohádkovými
postavičkami
pravidelné jízdy na dopravním hřišti za dohledu
příslušníků Městské policie Plzeň
předškoličky

•
•
•
•
•
•
•

•
•

konzultace s vedením školy
konzultace se speciálním
pedagogem
logopedická depistáž
screening školní zralosti
beseda s ředitelkou 28. ZŠ Plzeň
setkání se zástupci dalších
základních škol z MO Plzeň 4
zprostředkování konzultace
s psychologem, odborníky z PPP,
SPC
vyšetření zraku dítěte
prevence péče o zoubky

ADAPTACE DĚTÍ
V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
POSTUPNÁ ADAPTACE NA PROSTŘEDÍ ŠKOLY
A ODLOUČENÍ OD RODIČŮ
o krátkodobý pobyt (návštěva školy) s rodičem
o pobyt dítěte v prostředí školy s rodičem či rodinným
příbuzným
o krátkodobý pobyt dítěte ve třídě bez rodiče
o běžná docházka dítěte

JEDNOTLIVÉ ZÁSADY VHODNÉ PRO BEZPROBLÉMOVÉ
ZAČLENĚNÍ DÍTĚTE DO ŽIVOTA ŠKOLY
o vstřícný, podporující, nekonfliktní vztah rodiče s pedagogy
o pomalé a motivující tempo aktivit
o postupné a pozvolné zvyšování nároků na samostatnost a odloučení
dítěte
o ohled na možnosti a individuální pokroky dítěte a zohlednění tohoto
vývoje v přístupu k osamostatňování se dítěte
o vytvoření pocitu jistoty a bezpečí v příjemné rodinné atmosféře třídy i
školy
o zvládnutí základních kroků k samostatnosti dítěte před nástupem
k docházce

PODPORA ZE STRANY PEDAGOGŮ A
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
o konzultace pobytu dítěte v MŠ dle potřeb rodičů
o maličkosti podporující sebejistotu dítěte (vlastní hračka,
„šmudlík“, …)
o hledání podobností v životě rodiny a školy – opora dítěte
v podobnostech (třídní prostředí blízké tomu rodinnému –
to máme také doma – např. kočárek, piano,…)
o bezpodmínečné přijímání dítěte a jeho podpora ve všech
oblastech
o podpora pedagogů formou přítomnosti a spoluúčasti
provozních zaměstnanců – režimové momenty, praktické
činnosti, sebeobsluha, pohyb dětí v budově školy i na
školní zahradě
o společné sdílení emocí a dětských pocitů, nezlehčování
ale ani nedramatizování situace

PODPORA ZE STRANY RODIČŮ
* láskyplné, ale jisté jednání bez zbytečných
emocí
* podpora pobytu dítěte ve škole
- sdílení zájmu o dění v MŠ, motivace
k činnostem, hrám i pobytu venku
* možnost konzultace a spolupráce
při zvládání některých problémů, projevů
stresu dítěte
* vstřícnost a otevřenost ve spolupráci
se školou ve prospěch dítěte
* jasné a nezkreslené informace dítěte
k jeho délce pobytu v MŠ, kým bude
vyzvedáváno, co ho čeká

aktuální znění a kapitoly ze

Školního řádu 6. mateřské školy Plzeň
na které upozorňujeme

Práva a povinnosti dětí
Práva a povinnosti
zákonných zástupců

Předávání dětí a zodpovědnost
za dítě
Způsoby a možnosti
omlouvání dítěte

V případě změn v původně
plánovaných aktivitách, akcích,
projektech budete vždy dostatečně
předem informováni o těchto
změnách.
Doporučujeme pravidelně sledovat
zejména informace zveřejňované
na webových stránkách školy,
v šatnách na nástěnkách tříd a
na chodbě v budově školy

Zvýšená hygienická opatření požadovaná vládou
při docházce dětí
• důsledná a pravidelná osobní hygiena
• časté větrání a dezinfekce madel, povrchů
a hygienických zařízení
• omezení pohybu dospělých a cizích osob
v budově školy
• respektování aktuálních nařízení vlády,
hygieniků a zástupců MŠMT
• dodržování daných pravidel, ohleduplnost
a osobní zodpovědnost každého
• zákaz vstupu do budovy školy osobám
vykazujícím příznaky infekčního onemocnění
• vzdělávání dětí a realizace akcí a aktivit
bude probíhat dle možností aktuálně
doporučených MŠMT, v souladu se situací
v kraji a organizováno vhodným způsobem

Povinnost předškolního vzdělávání
Provoz a režim vzdělávání dětí
Bezpečnost dětí
Zacházení s majetkem školy

Úhrady plateb
stravného a školného
Podmínky pro ukončení
vzdělávání dítěte

Důležité termíny

v období 1. pololetí 2020
které byste neměli zapomenout

říjen
vyšetření zraku dětí – „Lví očko“
listopad
logopedická depistáž
screening školní zralosti
beseda s ředitelkou 28. ZŠ Plzeň
posouzení pohybových dovedností
dětí

s ohledem na aktuální situaci budou rodičům
zprostředkovány informace vhodnou a možnou formou
na začátku září

třídní schůzky
8. října 2020
společné sportování na školní zahradě
12. listopadu 2020
procházka noční zahradou a průvod světýlek

prosinec
Mikulášská výprava do ZOO
setkání se zástupci základních škol
z obvodu MO Plzeň 4

26. listopadu 2020
hravé odpoledne pro rodiče s předškoláky
v průběhu října budou zveřejněny termíny

konzultací s třídními učitelkami
do konce listopadu sdělíme termín

předvánočního posezení na třídách
Termíny prázdnin na základních školách
ve školním roce 2020 – 2021
•
•
•
•
•
•

podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020
a pátek 30. října 2020
vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 –
- pátek 1. ledna 2021
pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
jarní prázdniny: 8. března 2021 – 14. března 2021
velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021
hlavní prázdniny: 1. července 2021 – 31. srpna 2021

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V DOBĚ ZVÝŠENÝCH
RIZIK KORONAVIRU
• škola zohledňuje doporučení MŠMT a rizika nákazy koronavirem (případně jinou pandemii)
při výchově a vzdělávání dětí
• škola postupuje dle zásad nařízení vlády, či hygieniků a upravuje možnosti realizace
plánovaných aktivit, akcí a projektů podle aktuální situace v místě školy
• aktuální informace (o omezeních) škola zveřejňuje na známém a předem dohodnutém místě
zákonným zástupcům dětí
• v případě realizace akce pro rodiče a děti jsou předem známa opatření, která budou tuto akci
provázet a účastníci je bez výjimky dodržují
• děti jsou průběžně poučovány o bezpečném chování a hygienických zásadách,
které dodržujeme
a podle nichž se řídíme
• všichni dodržují daná hygienická pravidla, jejich opakování pedagogové průběžně zařazují
mezi plánované aktivity
• pedagogové využívají individualizace a maximální podpory dovedností každého dítěte,
průběžně zařazují centra aktivit
• škola omezuje v maximální možné míře spojování dětí z různých tříd
• pedagogové pravidelně kontaktují děti s absencí povinné předškolní docházky a poskytují
konzultace rodičům v případě, že o to projeví zájem
• v případě nařízené karantény více jak poloviny z celkového počtu dětí v jedné třídě
pedagogové nabízejí alternativní možnost vzdělávání dítěte v domácím prostředí (náměty
vycházející z aktuálně realizovaného tématu TVP)
• v případě přerušení provozu školy z důvodu opatření proti šíření Covid-19 zajišťují
pedagogové spolupráci s rodiči a vzdělávání dětí – zejména předškoláků, ale v případě zájmu
i mladších dětí – odpovídajícím distančním způsobem (prostřednictvím webových stránek
školy, e-mailové a telefonické komunikace, přípravou pracovních listů a námětů na aktivity,
podporou specifických dovedností dítěte, které je třeba podpořit pro budoucí školní
úspěšnost, …)

