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Zahájení školního roku a přivítání všech dětí v MŠ proběhlo
ve čtvrtek 1. září 2016
ŠKOLNÉ - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Pro letošní školní rok 2016/2017 byla stanovena částka 500,- Kč na měsíc – celodenní
docházka. Celkem deset plateb za školní rok. Prázdninový provoz se řeší individuálně a hradí
se hotově do pokladny školy.
Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní
směrnice – „Pokyn ředitelky mateřské školy k úplatě za předškolní vzdělávání".
Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo
fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokazuje
průběžně ředitelce školy.
Nabízíme dvě možnosti úhrady:
10 plateb trvalým příkazem 500,- Kč/ měsíčně, nebo
jednorázovým příkazem 5000,- Kč/rok.
Jako variabilní symbol uvádějte jméno dítěte.
Školné se platí měsíčně, vždy k 25. v měsíci vkladem na účet školy:

215 949 395 / 0300
STRAVNÉ
Platbu je možné provádět hotově nebo přes inkaso. Bližší informace naleznete na webových
stránkách nebo přímo ve školní jídelně u vedoucího jídelny p. Jiřího Lusky. Aktuální
jídelníček je k nahlédnutí na webových stránkách mateřské školy a ve vestibulu MŠ,
fotografie jídel jsou pro děti, aby věděly, na jaký pokrm se mohou těšit.

Provoz MŠ je od 6.30 do 17 hodin.
Do 7. 30 se děti scházejí na třídě Berušky a je potřeba nahlásit přítomné učitelce, jak děti
budou čerpat stravu v MŠ. Po 7.30 rodiče odvádějí děti do kmenové třídy. Ve vestibulu
nahlásí paní Pavlíkové čerpání stravy.

V zájmu dětí je nutné dodržovat čas příchodu do třídy do 7.55.
Jen v nutných případech po domluvě s třídní učitelkou a nahlášení stravného je možné přivést
dítě na 9. hodinu.
Po obědě se děti vyzvedávají po 12. hodině, odpoledne až po odpolední svačině, která končí
v 15.15. Od 16.00 do 17.00 hodiny budou děti spojené ve třídě Sluníček.

Informace k organizaci školního roku 2016/2017
V MŠ Lány 373 zůstávají 4 třídy: BERUŠKY, KYTIČKY, SLUNÍČKA, SOVIČKY
Odloučené pracoviště Lány 376 využívá třída ZAJÍČCI
Berušky - třídní učitelka Bc. Barbora Rovná, Martina Blínová
Kytičky - třídní učitelka Hana Řádová, Iva Suchopárková
Sluníčka - třídní učitelka Jaroslava Titzová, Miluše Vaněčková
Sovičky - třídní učitelka Eva Jarošová
Zajíčci - třídní učitelka Jana Slavíková
Rozdělení do tříd, seznamy, myšlenkové mapy a rozpis činností (programu) v týdnu ve
třídách i výchovně vzdělávací program naleznou rodiče ve vestibulu školy.
Značka dětem zůstává s tím, že podkladová barva je závislá na třídě, jakou dítě navštěvuje Berušky- modrá, Kytičky – červená, Sluníčka – žlutá, Sovičky - bílá, Zajíčci – zelená.
Snažíme se o zachování značek, které děti v MŠ mají. Ne vždy se to ale povede, děkujeme za
pochopení.

Nabídka kroužků a nadstandartních aktivit
Taneční kroužek ZUMBÍK začíná 22. 9. 2016. Kroužek anglického jazyka, výtvarný i
keramický kroužek je zatím v jednání.
Metoda dobrého startu bude probíhat ve třídách, do kterých dochází předškolní děti.
Zahájení logopedické prevence pod vedením H. Řádové nabízené v MŠ bude upřesněno
v průběhu září.

Pozvánka na schůzku SRDPŠ
Třída Berušky – schůzka proběhla v pondělí 29. 8. 2016 od 16.00.
Třídy Zajíčkové a Sovičky 5. 9. 2016 od 16.00 třída Sluníček
Třídy Sluníčka a Kytičky 6. 9. 2016 od 16.00 třída Sluníčka
Paní Lusková seznámí přítomné s návrhem stanov a čerpáním rozpočtu z fondu SRPDŠ
v novém školním roce. Proběhne volba výboru. Budeme rádi, když se z každé třídy zapojí a
budou pracovat ve výboru dva zástupci. Dalším bodem bude hlasování o provozní době
mateřské školy.
Na programu schůzky je i odsouhlasení příspěvků pro školní rok 2016/2017.
Ostatní informace o platbě příspěvků najdete na nástěnce ve vestibulu. Výběr do pokladny
SRPDŠ se uskuteční před a po schůzce rodičů. Rodiče se vyjádří k návrhu, že každý zákonný

zástupce do konce září přinese za své dítě do třídy šťávu, dvě balení papírových kapesníčků a
vlhčené ubrousky.

Rodiče budou seznámeni s možností aktualizace školního řádu. Do 10. 9. mohou podat
návrhy úprav školního řádu.
Žádáme rodiče o důkladné seznámení se školním řádem a stvrzení podpisem ve třídách.
Dovolujeme si upozornit na několik důležitých bodů, které je nutno respektovat.
• do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo v zájmu ostatních
dětí nepřijmout dítě se známkami nemoci,
• rodiče nebo jejich zástupce předávají dítě učitelce ve třídě!
• dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby zapsané v osobním
listě. Písemné pověření pro osoby mladší 18 let je nutno vyplnit pro
tento školní rok. Bez tohoto pověření učitelka nikomu dítě nepředá!
• dodržování bezpečnost dětí a pravidel BOZP (nevhodné jsou prstýnky,
řetízky, obuv crocs není vhodná přezuvka),
• správné oblečení dětí - náhradní oblečení, gumáky,
• rodiče, respektují, že mateřská škola se uzavírá v 8. 00 (nejpozději v
7.55 mají být děti již předané ve třídách učitelkám).
Žádáme po opuštění budovy o důkladné zavíraní dveří školy. Po zazvonění srozumitelně,
pomalu a nahlas oznamte do mikrofonu, pro jaké dítě přicházíte. Důvodem je bezpečnost
vašich dětí.
Pokud přijíždíte autem, parkujte po pravé straně tak, aby do školní jídelny mohla projíždět
auta se zásobováním.
V odpoledních hodinách využíváme zahradu, na vstup a vyzvedávání dětí ze zahrady školy
využíváme vrata z východní části budovy.

V novém školním roce pokračuje sběr PET víček. Lahve zmačkejte. Děti vybranou částku za
sběr PET víček předaly ošetřovatelům v záchranné stanici AVES, kde byla využita na
záchranu a návrat zvířat do volné přírody. MŠ získala certifikát záchranné stanice AVES.
Věnujeme celou nástěnku ekoprogramu MŠ. Poděkování patří i vám, kteří jste nám pomáhali
tříděním odpadu v domácnostech.
POKRAČUJME A NAUČME DOMÁCÍ EKOLOGII NAŠE DĚTI.
Těšíme se na další školní rok plný spolupráce a vzájemné domluvy na akcích pořádaných pro
vaše děti.
Děkujeme touto cestou všem rodičům a partnerům školy za podporu a jakoukoli pomoc nebo
dar pro zlepšení prostředí či vybavení mateřské školy.

Beseda s klinickým
logopedem
Srdečně vás zveme

4. 10. 2016 od 16:00 hodin do
MŠ Lány na besedu
"MLUVÍ NAŠE DĚTI
SPRÁVNĚ - LOGOPEDIE"
přednáší Mgr. Dana Šálová, klinický
logoped
Po besedě bude možná osobní
konzultace a vyšetření Vašeho dítěte.

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Lesní dny ve třídách se uskuteční několikrát v průběhu celého roku.

29. 8. Třídní schůzka Berušky
Září
1.9.- 9. 9. týden zvykání ve školce
5. 9. Tř. schůzka Zajíčci, Sovičky 16:00
6. 9. Tř. schůzka Sluníčka, Kytičky
16:00
22. 9. ZUMBÍK – první lekce
23. 9. Hudební vystoupení „Ptačí svatba“
- L. Helligerová od 9:00 hodin
Říjen
4. 10. Beseda na téma "Mluví naše děti
správně - logopedie"
6. 10. Bramboriáda - soutěže předškoláků
s žáky ŠD / předškoláci/
Drakiáda 2016
Podzimní brigáda - "Zavírání
zahrádky" od 15:00 hodin.
Fotografování v MŠ od 8:00 hodin
Listopad
1. 11. Houbařská pohádka v 9:00
Podzimní lesní dny
21.11 Zpívánky s Oskárkem
v 9.30
Prosinec
Návštěva Mikuláše s čertem v MŠ
spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
Voňavý advent – vystoupení
Sovičky a Zajíčci
13. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin Berušky a Kytičky
14. 12. Vánoční posezení od 15:30 hodin –
Sluníčka, Sovičky, Zajíčci
Leden
Ukázková hodina předškoláků +
beseda se zástupci ZŠ + beseda s
psychologem
Návštěva předškoláků v první třídě
před zápisem

Únor
Plavecká výuka „Plaváček“
předškoláci (pondělí - 9 lekcí)
Zápis dětí do ZŠ
Vycházka za zvířátky v zimě /podle
počasí vycházka ke krmelci /
Zimní lesní dny
Březen
Čtení pro celou rodinu B, K
Jarní besídka
Zápis do MŠ od 13. 00 do17.00
Jarní lesní dny
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
/předškoláci/
Duben
Hop, do zaječího pelíšku
/předškoláci/
Zahradní slavnost DEN ZEMĚ
Květen
Návštěva v knihovně předškoláci a žáci ZŠ
/předškoláci/
Jarní besídka
Emilovna - škola v přírodě
/předškoláci/
Společné fotografování tříd
Červen
1.6. MDD na zahradě školy
„Klíč k písníčkám“ 9.30
Koncert žáků ze ZUŠ Stochov
Školní výlety
Závěrečná ukázka Zumbik
12. -16. 6. Poslední školkování
Letní lesní den v jednotlivých třídách

Třídní vzdělávací program třídy Sluníčka
Školní rok 2016/2017

Letem světem se světošlápkem…..

Cílem TVP je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního
vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud
možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.
V letošním školním roce se zaměříme na poznávání celého světa očima dětí a dle
jejich vlastních nápadů a námětů. Bude nás provázet světošlápek, kterého si děti samy
pojmenují. Proletíme celým světem, budeme poznávat některé světadíly, jejich státy, oceány,
moře a život v nich. Budeme se snažit vycházet z nápadů dětí, co chtějí poznat a jak toho
dosáhneme. Do našeho programu se budeme snažit zapojit také rodiče, kteří nám pomohou ve
vyhledávání různých informací a k jejich společnému zpracovávání.
K dosažení plnění TVP budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení,
hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další
výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní
projev dětí, experimentování, strukturované úkoly a celkově využívat formy prožitkového
učení. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.
Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná všemi
činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Celým rokem nás bude provázet společná básnička:
Haló, děti, pojďte sem!

Dobrodružství, cesty v čase,

Objevíme spolu Zem.

zkrátka Země v celé kráse.

Bez letadel, bez vlaků,

Navštívíme v malé chvíli

Čeká nás svět zázraků,

Všechny zemské světadíly.

Vezmětě i táty, mámy,
Ať na cestě nejsme sami.
Vyrážíme – tři, dva…hned,
Poznat ten náš modrý svět.

Třídní vzdělávací program třídy Sovičky a Zajíčci
Školní rok 2016/2017

„Se zvířátky do pohádky“

Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu
Mateřské školy v Lánech - „Krok za krokem celým rokem“.
Hlavním cílem a záměrem třídního programu je rozvoj osobnosti dítěte,
podpora tělesného rozvoje a zdraví dětí, osobní spokojenosti a pohody. Výběrem
vhodných činností a aktivit napomáháme k chápání okolního světa a motivujeme
k dalšímu poznání a učení. Snažíme se o využití daných schopností u
jednotlivých dětí k jejich celkovému rozvoji, a tím se přibližujeme k dosažení
cílových kompetencí v jednotlivých oblastech výchovy dle Rámcového
vzdělávacího programu.
Celý projekt je zaměřen na prohlubování znalostí dětí o přírodě,
přírodních jevech, zaměříme se na významné dny a svátky spojené s ekologií, na
hry a pokusy, na zdravou stravu, povedeme děti ke kamarádství v různé věkové
skupině.
V průběhu celého roku u dětí postupně zdokonalíme sebeobsluhu při
stolování, oblékání, úklid hraček a podobně. Vhodnými prostředky povedeme
děti k vnímání jejich těla a osvojování základních hygienických pravidel.
V rámci „lesních dnů“ si najdeme v blízkém lese mraveniště, které budeme
pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko ekologické
výchovy ČABÁRNU, kde se podrobněji seznámíme se životem mravenců.
Zaměříme se také na význam chovu domácích zvířat.
(spolupráce s pí Norkovou – přímé zapojení dětí do činností, jízda na ponících).
Využijeme pohádky a bajky se zvířátky.
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Třídní vzdělávací program třídy Berušky
Školní rok 2016/2017
Tajemství černých puntíků

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu
Mateřské školy v Lánech – Krok za krokem celým rokem, zohledňuje cíle
programu EVVO a preventivního programu.
Třída Berušky je složena z nejmladších dětí, proto je třídní vzdělávací
program zaměřen především na adaptaci těchto dětí v prostředí mateřské
školy. Děti bude tento rok ve třídě provázet Beruška, která děti povede
k úspěšnému zvládnutí všech kompetencí této věkové skupiny.
V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme
pozorovat s Beruškou mraveniště v zámeckém parku.
Prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti
zvyknou na nové prostředí. Veškeré aktivity vycházejí z přirozené
potřeby dětí – HRÁT SI!
Podle našeho třídního vzdělávacího programu budeme během roku
putovat a objevovat svět s maskotem berušky.
Každá cesta, nebo také putování, má svůj začátek a cíl. Na začátku se tedy
chytíme za ruce, aby nám bylo veselo, aby se nikdo nebál a aby se nikdo
cestou neztratil. Každý je důležitý. Někdy půjdeme rychle, někdy
pomaleji, někdy se možná budeme muset zastavit, abychom si odpočinuli,
nebo se dokonce kousíček vrátit.
Silnější pomůže slabšímu, rychlejší pomalejšímu.
Tahle cesta nás určitě promění. A to nejen tak, že na jejím konci budeme
o pár centimetrů větší. Hodně toho prožijeme, hodně se dozvíme, budeme
šikovnější. A co je na tom nejlepší? Celou cestu si budeme jen hrát!
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Hlavní cíle TVP:
-adaptace
-sebeobsluha
-pochopení denního režimu v MŠ
-spolupráce
-přijmout kolektiv, být do něho přijat
-rozvoj všech smyslů
-rozvoj hrubé i jemné motoriky
-rozvoj schopnosti učení
-osobní samostatnost, její projevy
-pochopení základních hodnot

1. tečka: BERUŠKOVÁ
2. tečka: SLADKÁ
3. tečka: PEŘINKOVÁ
4. tečka: SNĚHOVÁ
5. tečka: POHÁDKOVÁ
6. tečka: SLUNÍČKOVÁ
7. tečka: TOULAVÁ
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Třídní vzdělávací program třídy Kytičky
Školní rok 2016/2017

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu Mateřské školy
v Lánech – Krok za krokem celým rokem.
Třída Kytičky je složena z dětí ve věku 4 - 5 let.
Třídní vzdělávací plán bude vycházet z knihy „Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky
Justýnky“. Cílem naší práce je seznámit děti se základními pravidly společenského chování,
vytvořit přátelské prostředí a pozitivní atmosféru v kolektivu dětí v MŠ. Děti bude tento rok
ve třídě provázet kočka Justýnka a její kamarádi.
Plánované aktivity jsou v souladu s kulturními hodnotami a přírodními podmínkami naší
země. Přirozeným a přiměřeným způsobem budeme děti vést k šetření energií a ochraně
životního prostředí.
Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s obyvateli DPS Lány.
V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme pozorovat obecní
rybník a život kolem něj.

TVP třídy Kytičky je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové
i individuální potřeby dětí.
Po celý rok se budeme snažit vytvořit prostředí plné důvěry a otevřeného jednání nejen
s dětmi, ale i s rodiči.
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