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Zahájení školního roku a přivítání všech dětí v MŠ proběhlo v
pondělí 3. září 2018
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Pro letošní školní rok 2018/2019 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.
Variabilní symbol, pod kterým budete platbu posílat, vám předá třídní učitelka.
Nabízíme dvě možnosti úhrady:
10 plateb trvalým příkazem 500,- Kč/ měsíčně, nebo
v měsíci září jednorázovým příkazem 5000,- Kč zaplatit úplatu na celý školní rok
Děti předškolního věku (III. ročník v mateřské škole) jsou osvobozeny od úplaty za
předškolní vzdělávání.
Děti na doplňkovou docházku platí měsíčně 250,-Kč. U doplňkové docházky nedoporučujeme
zaplatit v září na všech deset měsíců, jelikož může dojít v průběhu roku k přesunutí dítěte na
celodenní docházku, a tím změně sazby úplaty za předškolní vzdělávání.
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.

Číslo účtu MŠ Lány: 215 949 395 / 0300

STRAVNÉ
Platba se hradí přes elektronický systém ŠJ ZŠ Lány.
Do konce srpna se uhradí a objedná strava na měsíc září atd…Bližší informace naleznete na
webových stránkách nebo Vám informace podá přímo ve školní jídelně vedoucí jídelny p. Jiří
Luska. Aktuální jídelníček je k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ a ve vestibulu MŠ,
Fotografie jídel jsou pro děti, aby věděly, na jaký pokrm se mohou těšit.
Přihlášku ke stravování dítěte odevzdejte třídní učitelce.
Provoz MŠ je od 6.30 do 17 hodin
Do 7.15 se děti scházejí na třídě Berušky
V zájmu dětí je nutné dodržovat čas příchodu do třídy do 7.55. V 8. 00 se budova školy
uzavírá.
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 po odpolední svačině, která končí v
15.15. Od 16.00 do 17.00 hodin budou děti ze všech tříd spojené ve třídě Berušky.

Informace k organizaci školního roku 2018/2019
V MŠ Lány 373 zůstávají 4 třídy: BERUŠKY, KYTIČKY, SLUNÍČKA, SOVIČKY
Odloučené pracoviště Lány 376 třída ZAJÍČCI
Berušky - třídní učitelka Martina Blínová, Hana Řádová,
Kytičky - třídní učitelka, Jaroslava Titzová, Miluše Vaněčková, AP: Iva Suchopárková
Sluníčka - třídní učitelka, Iva Suchopárková, DiS Barbora Rovná.
Sovičky - třídní učitelka Eva Jarošová
Zajíčci - třídní učitelka Jana Slavíková
Dále na mateřské škole pracuje školní asistentka Bc. Alena Hurdová, Dana Fenclová a Eva
Pojerová
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 ve čtvrtek 4. října 2018.
Kroužek anglického jazyka a sportovní přípravka začne v průběhu září.
Metoda dobrého startu bude probíhat ve třídách, do kterých dochází předškolní děti.
Zahájení logopedické prevence pod vedením H. Řádové a Jany Slavíkové bude upřesněno
v průběhu září.

Na třídních schůzkách a členské schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ Lány
Paní Spalová seznámila přítomné s čerpáním příspěvků od rodičů v minulém roce.
Rodiče byli seznámeni s návrhem čerpání prostředků z rozpočtu SRP v roce 2018/2019.
Důležité body programu:
1. proběhlo schválení výše příspěvku 950Kč splatné do konce září na účet SRP.
Možnost zaplacení příspěvku pouze přes bankovní účet na účet SRP

Číslo účtu Spolku rodičů a přátel MŠ Lány:
2201052762/2010
2. Na schůzce byli zvoleni členové spolku.
Předseda spolku: paní K. Spalová
Zde jsou kontakty na všechny členy:
Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány
Kontakty na členky výboru

členky výboru

email

telefon

Kristýna Spalová
Jana Drastilová
Markéta Vlková

kristyna.spalova@email.cz
jana.drastilova@lany.cz
vlkova.marketa@email.cz

725 761 250
724 265 092
774 810 928

stanislava.mariasova@atlas.cz
jajicek.svecu@seznam.cz
veronika.jambrichova@gmail.com

605 259 929
727 939 546
737 508 322

spolupracující výboru
Stanislava Mariašová
Karolina Kopřivová
Veronika Jambrichová

3. Proběhlo schválení zprávy o hospodaření spolku.
4. Rodiče odsouhlasili přinést do konce září jednorázově – šťávu, 2x balení kapesníčku, 2x
kapesníčky v krabičce.

Ve čtvrtek 30. 8. 2018 proběhla první členská schůze SRP. Zveme Vás na následující
čtvrtek 6. 9. 2018, kdy se uskuteční další členská schůze SRP.
Budeme rádi, když se z každé třídy přihlásí třídní učitelce alespoň jeden či dva zástupci z řad
rodičů, kteří chtějí pomáhat školce při akcích připravovaných pro děti.

Seznámení se Školním řádem MŠ Lány a jeho odsouhlasení:
Rodiče mají možnost provést připomínky k aktualizaci školního řádu, a to do 10. 9. u
ředitelky školy.
Žádáme rodiče o důkladné seznámení se školním řádem. Rodič svým podpisem na třídních
schůzkách nebo u třídní učitelky potvrdí seznámení s tímto dokumentem závazným pro MŠ i
zákonné zástupce.
Dovolujeme si upozornit na několik důležitých bodů, které je nutno respektovat:
• Rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (dále jen PPV )
mají povinnost omlouvat a svým podpisem potvrdit nepřítomnost dítěte.
Docházkový sešit na omluvenky děti s PPV bude od 3.9.umístěn na
třídách Sovičky a Sluníčka v hlavní budově MŠ a na odloučeném
pracovišti Zajíčci.
• Do MŠ patří dítě pouze zdravé, učitelky Vám mohou doporučit návštěvu
lékaře.
• Rodiče nebo jejich zástupce předávají dítě pouze učitelce ve třídě,
musí dojít ke kontaktu rodič - učitelka!
• Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby zapsané v osobním
listu. Písemné pověření pro osoby mladší 18 let je nutno vyplnit pro
tento školní rok. Bez tohoto pověření učitelka nikomu dítě nepředá!
• Dodržování bezpečnosti dětí a pravidel BOZP (nevhodné jsou
prstýnky, řetízky, obuv crocs není vhodná přezuvka).
• správné oblečení dětí - náhradní oblečení, gumáky, je nutné mít jiné
oblečení do třídy a jiné na pobyt venku!
• 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 zavírání 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 tomto školním roce je naše mateřská škola zapojena do programu EKOŠKOLKA.
Pokračuje ve sběru PET víček. Děti vybranou částku za sběr PET víček předaly ošetřovatelům
v záchranné stanici AVES, kde byla využita na záchranu a návrat zvířat do volné přírody.
V září 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.

Třídní vzdělávací plán pro třídu „Berušky“
Školní rok 2018/2019
Rok s vodníčkem Toníčkem
Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu
Mateřské školy v Lánech – Objevujeme svět kolem nás.
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 vodník Toníček, který děti
povede k úspěšnému zvládnutí všech kompetencí této věkové skupiny.
V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, budeme
pozorovat s Toníkem jablůňku na naší školní zahradě.
Prioritou je vytvoření příjemné 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 vodníčka.
Budeme plnit úkoly, které budou schované u vodníčka Toníčka v jeho
kouzelném hrnečku.
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

Třídní vzdělávací plán pro třídu „Kytičky“
Školní rok 2018/2019
„Rok s krtkem“
V letošním školním roce budeme pokračovat v třídním vzdělávacím plánu, který
nás provázel již loňský školní rok, „ Rok s krtkem“. Krtek je pro děti známá a
zajímavá pohádková postava. Bude nás tedy jako maskot a hrdina provázet po
celý rok. Seznámíme se také s jeho kamarády: Myškou, zajícem, žabkou a
ježkem. Budou nás provázet společně podzimem, zimou, jarem i létem. Na lesní
dny budeme chodit do zámeckého parku a pozorovat lípu zasazenou dětmi MŠ.
Přečteme si krtkovy příběhy, naučíme se představit, nasbíráme si plody
podzimu, budeme si s nimi hrát, ale také z nich něco vytvoříme. Naučíme se
poznávat druhy ovoce a zeleniny, květin, stromů a také zvířat. Nahlédneme do
světa lidí, naučíme se poznávat naše tělo a jeho funkci. Připomeneme si také
tradice, které nás každý rok provází. Budeme zkoušet poznávat číslice, tiskací
písmena a také je napodobit. Nezapomeneme na praktický život, a proto se
budeme snažit samostatně se obléknout, najíst a zvládnout osobní hygienu.
Procvičíme zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček a další praktické věci.
Při tom nám budou pomáhat naše montessori pomůcky. Budeme si stále ještě
lépe připravovat svačinku, mazat chléb, krájet jablko a zeleninu. Vyzkoušíme si
jíst příborem. Nezapomeneme určitě na slušné chování, vzájemnou pomoc,
příjemné a klidné soužití ve třídě. Budeme se snažit dodržovat společně
domluvená pravidla, zařadíme také chvilky ticha a chůzi po elipse. To vše proto,
aby u nás ve třídě byla příjemná, klidná atmosféra a všichni se tu cítili
spokojeně.

Třídní vzdělávací plán pro třídu„Sluníčka“
Školní rok 2018/2019
„Sedm

klíčů k poznání“

Třídní vzdělávací program „Sedm klíčů k poznání“ vychází ze Školního vzdělávacího
programu Mateřské školy v Lánech – „Objevujeme svět kolem nás“. TVP naplňuje cíle
rámcového vzdělávacího programu a programu EVVO.
Při práci vycházíme z knihy „Dívej se, tvoř a povídej“. Hlavním mottem tohoto vzdělávacího
programu je „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely
samy…“
Cílem je, aby se děti prostřednictvím hry naučily komunikovat a vyjadřovat svůj vlastní
postoj a city a také rozvíjely toleranci a ochotu pomoci.
Využitím artefiletiky povedeme děti k získávání postojů na základě vlastního prožitku a
podpoře ve zvídavosti a touze po poznání.
K dosažení plnění TVP využijeme formy prožitkového učení, 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. Budeme ve třídě vytvářet motivující
prostředí pro všestranný rozvoj dětí a přípravu na úspěšný nástup do základní školy.
V rámci lesních dnů, které probíhají ve všech ročních obdobích, se vydáme pozorovat obecní
rybník a život kolem něj.
Budeme se snažit o vytvoření důvěry nejen mezi dětmi, ale i s rodiči.

Třídní vzdělávací plán pro třídu
„Sovičky“ a „Zajičci“
Školní rok 2018/2019
„Rok s krtkem a jeho kamarádi“
Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu
Mateřské školy v Lánech - „Objevujeme svět kolem nás “.
Hlavním cílem a záměrem třídního programu s názvem – „ Rok s krtkem
a jeho kamarády“, 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.
Třídní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a potřeby dětí, poznávání
a pochopení zákonitostí přírody a ekologie. V rámci vzdělávacího programu
trávíme spoustu času v přírodě, kterou máme blízko školky. Učíme se chovat
k našemu okolí šetrně a vedeme k ekologii a ochraně přírody i děti. 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 si základních hygienických pravidel.
U nejstarších se zaměříme na dobrou přípravu předškolních dětí před
nástupem do povinné školní docházky (rozvoj čtenářské, předmatematické a
informační gramotnosti).
V rámci „lesních dnů“ si najdeme v blízkém lese mraveniště, které
budeme pozorovat v různou roční dobu. Navštívíme Naučné středisko
ekologické výchovy ČABÁRNU a záchrannou stanici AVES.
Zaměříme se také na význam chovu domácích a volně žijících zvířat.
(spolupráce s pí Norkovou – přímé zapojení dětí do činností, jízda na ponících,
výpravy do lesa za divočákem Bertou, k rybníkům Pánovka a Křišťál, do
zámeckého parku…).

Beseda s klinickým
logopedem
Srdečně vás zveme

20. 9. 2018 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 2018/2019
30.8 Třídní schůzky pro rodiče nově
přijatých dětí
17:00
6. 9. Třídní schůzka pro rodiče dětí,
které již do MŠ docházejí 17.00
Září
3.9.- 7. 9. týden zvykání ve školce
20. 9. Beseda na téma "Mluví naše děti
správně - logopedie" 16. 00
26. 9. Oskárek v pohádkové knížce
v 9. 00
Duo Gábina a Katka26. 9.
Říjen

5. 10

Drakiáda 2018 od 16.00 hodin

Bramboriáda - soutěže předškoláků
s žáky ŠD / předškoláci/
Podzimní brigáda - "Zavírání
zahrádky" od 15:00 hodin.
Fotografování v MŠ od hodin
17. 10 Kouzla a čáry od 9. 30 hod
Listopad
14.11. Bílá kočičika KY BE
Podzimní lesní den
Prosinec
5. 12. Návštěva Mikuláše s čertem v MŠ
spolupráce s žáky ŠD při ZŠ Lány
Voňavý advent -vystoupení Sovičky a
Zajíčci
Vánoční posezení ve třídách
18. 12. Přijede divadlo Kol kolem
Pohádky z klobouku10. 00
Leden
7. 1. Naučný program Čabárna „Kosí
krok“ (SO a ZA)
30. 1 Naučný program Čabárna
„Čarodějův učeň“ (Sluníčka)
Zimní lesní den

Mateřská škola Lány

Únor
5. 2. Naučný program Čabárna
Jak to chodí u mravenců (Kytičky)
Ukázková hodina předškoláků +
beseda se zástupci ZŠ
psychologem před zápisem do
školy
4.2. Plavecká výuka „Plaváček“
předškoláci
Vycházka za zvířátky ke krmelci
13.2. Královna hudby SL SO ZA
Březen
Návštěva knihovny
Jarní lesní dny
Čtení pro celou rodinu
Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
/předškoláci/
Duben
Zápis do ZŠ
Hop do zaječího pelíšku/předšk./
Zahradní slavnost DEN ZEMĚ
Sběr papíru
Květen
Zápis do MŠ LÁNY
Škola v přírodě /předškoláci/
Společné fotografování tříd
31.5. MDD
Červen
Školní výlety
Závěrečná ukázka tanců
„Zumbik“
17. -21. 6. Poslední školkování
20. 6. Závěrečná besídka
Letní lesní den
25. 6. Vycházka naučnou stezkou do
Obůrky (celá MŠ)

