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Zahájení školního roku a přivítání všech dětí v MŠ proběhne v
pondělí 2. září 2019
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Pro letošní školní rok 2019/2020 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, byl rodičům nově přijatých dětí předán
na třídních schůzkách v červnu nebo bude předán později individuálně.
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

ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ
Platba se hradí přes elektronický systém ŠJ ZŠ Lány.
Strava se hradí a objednává ve stravovacím účtu předem. Do konce srpna se uhradí a objedná
strava na měsíc září atd…Bližší informace naleznete na webových stránkách ZŠ nebo vám
informace podá přímo ve školní jídelně vedoucí jídelny p. Jiří Luska.
Je potřeba průběžně kontrolovat stravovací účet vašeho dítěte a přihlašovat mu stravu podle
plánované docházky do MŠ. V případě, když dítě nebude mít přihlášenou stravu na aktuální
den a přijde ráno do školky, rodiče si jej musí vyzvednout před obědem. Když nebude mít
přihlášenou odpolední svačinu, musí si jej rodiče vyzvednout po obědě. Pokud dítě náhle
onemocní, má nárok na oběd v 1. den nemoci. Nastane-li tato situace, je nutné dítě telefonicky
omluvit do 8.00 hodin a nahlásit vyzvednutí obědu (tel. č. 313 502 031). Oběd je pro Vás
připraven k vyzvednutí v mateřské škole po 12. hodině. Polévku a hlavní jídlo vám paní
kuchařka připraví do plastových krabiček, které máme zakoupené.
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
Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00 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 od 12.00 do 12.30 hodin, 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 2019/2020
V MŠ Lány 373 zůstávají 4 třídy: BERUŠKY, KYTIČKY, SLUNÍČKA, SOVIČKY
Odloučené pracoviště Lány 376 třída ZAJÍČCI
Berušky - třídní učitelka Barbora Rovná DiS., Alena Hurdová
Kytičky - třídní učitelka Martina Blínová, Hana Řádová
Sluníčka - třídní učitelka Jaroslava Titzová, Miluše Vaněčková,
Iva Suchopárková na pozici učitelky a asistenta pedagoga
Sovičky - třídní učitelka Eva Jarošová
Zajíčci - třídní učitelka Jana Slavíková
Dále na mateřské škole pracuje Kristýna Vašinová, Dana Fenclová a Pavlína Kohlmanová.
Provozní zaměstnanci: Anna Čechová, Lenka Pavlíková, Petra Lípová, Šárka Kostková.

Rozdělení dětí do tříd, myšlenkové mapy s rozpisem činností výchovně vzdělávacího procesu
v jednotlivých třídách 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.

Výměna tříd
Pro školní rok 2019/2020 proběhla změna v rozložení tříd na 1. patře budovy MŠ. V původní
kmenové třídě Kytiček zůstávají budoucí Sluníčka, tedy naši předškoláci. Šatnu budou
využívat „sluníčkovou“. Děti postupující z Berušek do Kytiček budou mít zázemí v původní
kmenové třídě Sluníček a šatnu budou využívat „kytičkovou“. V orientaci rodičům pomohou
cedule na dveřích šaten a tříd a v prvních dnech i přítomnost zaměstnanců školky.

NABÍDKA KROUŽKŮ A NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT
Taneční kroužek ZUMBÍK začíná ve čtvrtek 3. října 2019.
Zahájení kroužku anglického jazyka a sportovní přípravky se připravuje. Informace budeme
včas předávat.
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.

Zveme Vás na schůzku rodičů s vedením školy a členskou schůzi Spolku
rodičů a přátel MŠ Lány, která se uskuteční 6. 9. 2019 od 17. 00 v budově
MŠ ve třídě Berušek.
Předsedou spolku je paní Kristýna Spalová. Na schůzce budou zvoleni členové výboru.
Rádi přivítáme do řad výboru nové zájemce o spolupráci. Na schůzi Vás tímto co nejsrdečněji
zveme a žádáme vás, zda přijdete bez dětí, abychom zajistili hladký průběh schůzky.
Níže uvádíme program za Spolek rodičů a přátel MŠ Lány:
Proběhne schválení zprávy o hospodaření spolku.
Rodiče si odsouhlasí přinést do konce září jednorázově – šťávu, 2x balení kapesníčku, 2x
kapesníčky v krabičce. 1x vlhčené utěrky.
Paní Spalová seznámí přítomné s čerpáním příspěvků v minulém roce.
Rodiče budou seznámeni s návrhem čerpání prostředků z rozpočtu SRP v roce 2019/2020.
Proběhne schválení výše příspěvku 950Kč splatného 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

První členská schůze SRP proběhla před letními prázdninami.

SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM MŠ LÁNY
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 závazným dokumentem 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 dětí s PPV bude od 3.9.umístěn na
třídách Sovičky a Sluníčka v hlavní budově MŠ a na odloučeném
pracovišti Zajíčci.
 Rodiče omlouvají svoje dítě v případě nepřítomnosti, nejlépe
telefonicky do osmé hodiny.
 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).
 Rodič zodpovídá, že dítě do mateřské školy nepřinese nevhodné
předměty (ostré předměty, sirky zapalovač, léky….)
 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 předají 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.
EKOŠKOLKA
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 v rámci
školního výletu v červnu v Zooparku Zájezd a zde si osvojily kamerunskou kozu. V září
věnujeme celou nástěnku ekoprogramu MŠ. Poděkování patří i vám, kteří jste nám pomáhali s
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.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ LÁNY

„OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS“
Obsah:
1.Identifikační údaje mateřské školy
2.Obecná charakteristika školy
3. Vize školy
4.Charakteristika programu
5.Vzdělávací obsah ŠVP
Školní vzdělávací program (dále ŠVP) obsahuje 4 základní tematické bloky,
které byly odvozeny z ročních období a obsahují celou šíři předškolního
vzdělávání.
Podrobnější a konkrétní témata budou v duchu hlavních cílů ŠVP projektovat
učitelky na svých třídách ve svých třídních vzdělávacích programech. Něco více
o třídních vzdělávacích programech se dočtete níže.
Budeme se snažit, aby děti získaly kompetence předškolních dětí a byly
připraveny na vstup do života.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
ŠKOLNÍ ROK: 2019/2020

ROK S PÍSNIČKOU

Třída: BERUŠKY

Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu
Mateřské školy v Lánech – Objevujeme svět kolem nás. Zohledňuje plán
EVVO a preventivní program MŠ Lány.
Třída Berušky je složena z nejmladších dětí, proto je třídní vzdělávací program
zaměřen především na adaptaci těchto dětí v prostředí mateřské školy.
Třídu nejmladších dětí provedou školním rokem převážně lidové písničky a
dětská říkadla. Písničky a říkanky jsou vhodně vybrány k daným ročním
obdobím a aktuálním tématům, se kterými se děti setkávají doma, ve školce i v
přírodě. Plán je rozdělen na čtyři části podle ročních období – podzim, zima,
jaro a léto.
V rámci lesních dnů budou děti ze třídy Berušek pozorovat kaštany u Muzea
TGM.
Hlavní cíle TVP: Hlavním cílem je adaptace dětí na prostředí mateřské školy,
pedagogy a kamarády. Děti si v průběhu roku osvojí základy sebeobsluhy a
získají důležité návyky z osobní hygieny a péči o své tělo. Čištění zoubků a péči
o ně budou zařazeny až v druhém pololetí. Budeme pracovat na postupném
pochopení a zapojení se do denního režimu v MŠ. Důležité bude rozvíjet
schopnost spolupráce mezi dětmi, také umění přijmout kolektiv a být do něho
přijat. Ve výchovně vzdělávacích činnostech se zaměříme na rozvoj všech
smyslů, rozvoj hrubé i jemné motoriky a rozvoj schopnosti učení. Povedeme
děti k osobní samostatnosti a k pochopení základních hodnot.

UČÍME SE S VODNÍČKEM TONÍČKEM
Třída: KYTIČKY
Třídní vzdělávací program vychází ze Školního
vzdělávacího programu Mateřské školy v Lánech
„Objevujeme svět kolem nás“, který se skládá ze čtyř
cyklů. Cykly jsou rozděleny podle ročních období. Priorita
celého ŠVP pak spočívá v environmentálních postojích, v lásce k místu, kde dítě
žije, v pochopení a přijmutí sebe sama a života na Zemi a v postojích, které
spočívají v úctě ke zdraví a v praktických dovednostech chránících zdraví.
Třídu Kytičky navštěvují děti ve věku 3-5 let.
Základním motivem a spojovacím prvkem celého programu je vodník Toník,
který nás provázel už loňským školním rokem. Program je zaměřený na
seznámení se základními pravidly společenského chování, vytváření přátelského
prostředí a pozitivní atmosféry v kolektivu dětí v MŠ. Délku jednotlivých celků
stanovujeme orientačně, abychom mohli pružně reagovat na zájem dětí a změny
kolem nás. TVP je dále rozpracován do měsíčních bloků, které zajistí dostatečný
čas na zafixování a zautomatizování vzdělávacích aktivit.
Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou
domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní
komunikaci přiměřenou formou.
Do programů budou průběžně zařazovány pohybové hry, zdravotní cvičení,
relaxační metody, zpěv a instrumentální činnosti s pohybovou průpravou,
kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, aktivity
k rozvoji řečových schopností, matematických a motorických dovedností,
experimentování atd.
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.
Lesní dny budeme letos prožívat s naším maskotem u Židovského rybníka.
Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s obyvateli DPS Lány.
Po celý rok se budeme snažit vytvořit prostředí plné důvěry a otevřeného
jednání nejen s dětmi, ale i s rodiči.

KRTEK SE TĚŠÍ DO ŠKOLY
Třída: SLUNÍČKA
Tak jako v minulých dvou letech nás naposledy celým školním rokem
bude provázet náš maskot „Krtek“. Tentokrát se ale s krtkem budeme
připravovat na vstup do základní školy. Budeme se snažit projít ve školním roce
všechna roční období, procvičit si svoje vlastní jméno a adresu, názvy zvířat,
rostlin, částí lidského těla. Průběžně budeme zařazovat do našich činností také
různé sluchové a rozumové hry, které jsou pro budoucího školáka velice
důležité. Procvičíme si také svoji ruku proto, aby pro nás psaní nebylo náročné.
Pro správné zvládnutí čtení si také procvičíme rytmus pomocí písniček a
hudebních nástrojů. Dokonce se seznámíme i s některými písmenky, abychom
se už jako budoucí školáci uměli podepsat. Důležité budou i číslice a možnosti
spočítat určité množství a využít ho k dalším hrám. Navštívíme základní školu,
abychom částečně věděli, co nás čeká, podíváme se do knihovny a do umělecké
školy, kde si vyzkoušíme různé umělecké činnosti. Budeme se snažit tolerovat
druhého, umět mu pomoci a také ve společných činnostech s ním spolupracovat.
Po celý rok nás budou provázet loňské a i nové montessori pomůcky, které nám
budou velkou pomocí při naší přípravě na školu.
Na konci roku se všichni společně rozloučíme a už se budeme těšit po
prázdninách, až zasedneme v lavicích základní školy.

Veselý rok s pohádkami
Třída: SOVIČKY A ZAJÍČCI
Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu
Mateřské školy v Lánech - Objevujeme svět kolem nás.
Hlavním cílem a záměrem třídního programu s názvem Veselý rok
s pohádkami, je rozvoj osobnosti dítěte, podpora tělesného rozvoje a zdraví
dětí, 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 kompetencí v jednotlivých oblastech výchovy.
Krátké pohádky upozorní děti na to, že je kolem nás plno zajímavých lidí,
zvířátek a rostlin.
Pohádky mají morální podtext, vybízejí k zamyšlení a posouzení chování,
aby děti rozlišily, co je správné a co nikoliv. Prohlubují i pozitivní náhled na
přírodu a motivují k její ochraně, zaměřují se na rozvoj slovní zásoby, působí na
jazykový cit dětí a nenásilně upozorňují na krásu a poetičnost naší řeči. Pohádky
lze využít i k vtipné dramatizaci textu… Povedeme děti ke kamarádství ve
věkově smíšené skupině.
V průběhu celého roku děti postupně zdokonalí sebeobsluhu při stolování,
oblékání, úklidu hraček. Vhodnými prostředky povedeme děti k vnímání jejich
těla a osvojování si základních hygienických pravidel.
U předškolních dětí se zaměříme na pečlivou přípravu a získání všech
kompetencí před nástupem do základní školy (rozvoj čtenářské, před
matematické a informační gramotnosti).
V rámci „lesních dnů“ si najdeme v blízkém okolí strom, který 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…).

PLÁN AKCÍ 2019/2020
Září
2.9.- 6.9. Týden zvykání ve školce
6.9.
Schůzka rodičů s vedením MŠ +
SRP při MŠ, od 17:00 hodin
--:-- Beseda na téma "Mluví naše děti
správně - logopedie" 16.00
Říjen
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
--:-10.10.
--:---:--

Podzimní víla – taneční program
Podzimní víla – taneční program
Začíná Zumbík
Drakiáda 2019 od 16.00 hodin
Bramboriáda
Povídání o pejskovi a kočičce,
od 9.45, divadlo Hračka
Fotografování v MŠ
Podzimní lesní dny

Listopad
--:-Podzimní setkání Sluníčka
--:-Podzimní brigáda
"Zavírání zahrádky"
--:-Podzimní setkání třída Zajíčci
--:-Setkání s Pedagogicko-psychologickou
poradnou STEP
Prosinec
--:-Návštěva Mikuláše s čertem v MŠ
spolupráce s žáky ŠD při ZŠ
--:-Vánoční posezení ve třídách
--:-Vánoční posezení ve třídách
Leden
--:-MŠ v provozu
--:-Zimní lesní dny
Únor
--:-Plavecká výuka „Plaváček“
předškoláci
--:-Screeningové vyšetření zraku dětí
--:-Beseda + ukázková hodina
předškoláků „Školní zralost“
--:-Vycházka ke krmelci

Mateřská škola Lány
Březen
--:-- Návštěva předškoláků v první třídě
před zápisem
--:-- Čtení pro celou rodinu
--.-- Návštěva knihovny
16.3. Výukový program Čabárna
"Co nám běhá po dvorku" – Berušky
17.3. Výukový program Čabárna
"Rostliny v přírodě" - Sovičky,
Zajíčkové
18.3. Výukový program Čabárna
"Jak roste strom" – Kytičky
--.-- Jarní lesní dny
Duben
--:-Zápis do 1. třídy ZŠ
--:-Hop do zaječího pelíšku předškoláci
--:-Sběr papíru
10.4.-13.4. Velikonoční prázdniny
MŠ uzavřena
--:-Návštěva ZUŠ Nové Strašecí
- předškoláci
29.4. Výukový program Čabárna
„Výlet do přírody“ - Sluníčka
Květen
--:-Zápis do MŠ LÁNY
--:-Škola v přírodě (předškoláci)
--:-Slavnost k výročí MŠ
--:-Společné fotografování tříd, dopoledne
na zahradě MŠ
Červen
1.6.
MDD na zahradě MŠ
--:-Návštěva žáků 8.třídy u předškoláků
--:-Poslední školkování
--:-Závěrečná besídka předškoláků
--:-Klíč k písničkám - vystoupení žáků
ZUŠ Stochov, dopoledne
--:-- Výlet do Obůrky, polodenní
pěší výlet, celá MŠ
--.-- Letní lesní dny

