6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace
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Vážení rodiče a přátelé naší školy,
velmi si vážíme všech, kteří naši školu dlouhodobě podporují, účastní se našich
společných aktivit a také těch, kteří se k nám rádi vracejí. Jak už jsme zveřejnili
v minulém čísle, naše škola právě slaví 50. let svojí existence, během níž se škola různě
proměňovala (ať už stavebně, či v oblasti vzdělávání dětí) a dospěla až do dnešní
podoby, kterou znáte. Proto jsme pro Vás připravili zajímavé připomenutí toho, jaké to
bylo v dávné i nedaleké minulosti, čím žije škola teď a také náznak toho, jak si
představujeme její další směřování. V budově školy je možné si prohlédnout plakáty
o historii, současnosti a vize o budoucnosti školy, školní kroniky, sborníky
a fotodokumentace z různých akcí. Velmi rádi Vás přivítáme na akcích, které škola
pořádá pro děti, jejich rodiče i kamarády a veřejnost a také na zahradní slavnosti,
která se koná v červnu (čtěte dále) právě u příležitosti oslav školy.
Těšíme se na příjemná setkání a společné sdílení života školy
zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

MÁMO • TÁTO, SÁZEJ
S NÁMI !
byla další část projektového cyklu akcí k 50. výročí
otevření naší školy. Ačkoliv počasí nám úplně
nakloněno nebylo, celý týden, kdy rodiče s dětmi
sázeli před vchodem do školní budovy jarní květiny,
se vydařil a přitáhl pozornost a velký zájem všech
příchozích.
Týden začínal velmi nenápadně vytvořením
okrasného záhonku ve tvaru šneka. Hned vedle strážce naší zahrady „Dubínka“ se z folie, zeminy a barevných
kamínků objevil tvor, kterého má naše škola již dlouhou řadu let ve svém logu. Pár rodičů přineslo macešku
už v pondělí, a tak se záhonek začal pomalu oživovat jarními
barvami. To přilákalo pohledy kolemjdoucích dětí i rodičů, kteří
odcházeli s myšlenkou přispět svou květinou a pomoci dotvořit celý
záhonek. Během dalších dnů v tomto týdnu se záhonek rychle
zaplňoval barevnými maceškami a petrklíči – ulita vznikala
z kombinací žluté, fialové a oranžové a tělo hlemýždě z bílé, modré
a růžové. Rodiče pomáhali dětem vytvořit prostor, květinu zasadit
a také ji lehce zalít. Také příroda nám pomohla, protože v průběhu
týdne několikrát zapršelo a květiny tak měly dostatek vláhy. Přesto
děti mohou vždy při odchodu z mateřské školy svoji zasazenou
květinu pravidelně zalévat i dál. Z květin, které se nevešly do „šnečího záhonku“ jsme ještě vytvořili okrasný
lem pozemku u vstupních vrátek, kde už dávno kvetou sněženky.

Projekty školy a získané finanční dotace – podzim 2015 a jaro 2016
PLZEŇ – MOJE MĚSTO

ZELENÁ OÁZA RADOSTI – 2. pokračování

dotace
OŠMS
KÚ
PK
22 790,- Kč dotace Fondu životního prostředí města Plzně
na Polikarpovu stavebnici pro děti (pořízené 118 784,- Kč na obnovu a doplnění prvků
v rámci projektu „Plzeň – moje město“)
školní zahrady v rámci 2. pokračování projektu
„Zelená oáza radosti“

Číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01615

Název projektu:

„Modernizace 6. mateřské školy
v návaznosti na její EVVO zaměření“
SPECIALIZOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„V SOULADU S PŘÍRODOU – INDIÁNSKÁ OSADA“

MÁMO • TÁTO, SLAVTE S NÁMI!
na jarní akce projektu, které jsou součástí cyklu tématických
programů zažádala škola o dotaci z OŠMT – do konce uzávěrky tohoto
čísla nebylo rozhodnuto o schválení příspěvku
PROBÍHÁ BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
FORMOU JENDOTLIVÝCH TEMATICKÝCH AKCÍ I AKTIVIT
PRO DĚTI, RODIČE I VEŘEJNOST
OD ZÁŘÍ 2015 UŽ BYLY REALIZOVÁNY TYTO AKCE:

PODROBNÉ INFORMACE O VÝŠE UVEDENÝCH
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY www.ekoskolka.cz.

AKCÍCH

JSOU

DOSTUPNÉ

PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE V RÁMCI PROJEKTU OSLAV PROBĚHNOU JEŠTĚ TYTO AKCE:


„Mámo, táto, proveď mě!“ (duben)
dobrodružná stopovací stezka s plněním úkolů s rozmanitými požadavky
zakončená překvapením (dobývání pokladu, který budou rodiče s dětmi hledat,
po splnění všech úkolů na stanovištích stezky, na školní zahradě),



„Mámo, táto, tvořte s námi!“ (duben)
oslava Dne Země formou pracovních dílen na třídách i na školní zahradě –
tentokrát si děti s rodiči odnesou květináč s rostlinkou (budou zdobit květináč
ubrouskovou technikou, vyrobí si zápich a zasadí semínko, či malou
sazeničku), o kterou se doma mohou starat,



„Mámo, táto, maluj s námi!“ (květen)
indiánské odpoledne na školní zahradě během kterého vytvoří rodiče s dětmi i jejich
staršími kamarády symbolická malovaná týpí kolem celé osady a společně namalujeme
a vytvoříme novou plachtu na naše reálné týpí, které v osadě máme,



„Mámo, táto, zvládneme to!“ (červen)
rozloučení s předškoláky, kteří formou pohádkových her na školní zahradě zvládnou
všechny úkoly, aby mohli být pasováni na školáky,



„Mámo, táto, slavte s námi!“ (červen)
společně strávené odpoledne na školní zahradě spojené s opékáním špekáčků a
chlebové pochoutky a zhodnocením celoročního setkávání,



„Mámo, táto, slavme s indiány!“ (září)
slavnostní
zakončení
dlouhodobého
s přírodou – Indiánská osada“.

vzdělávacího

programu

„V

souladu

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE, PRARODIČE, KAMARÁDY NAŠICH
DĚTÍ I VŠECHNY PŘÁTELE ŠKOLY NA ODPOLEDNÍ SLAVNOST
K 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY

POZVÁNKA
NA
ZAHRADNÍ SLAVNOST
9.6.2016

OD 16:00 HODIN

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: ŠKOLNÍ ZAHRADA 6. MATEŘSKÉ
ŠKOLY PLZEŇ (AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ)

PODROBNÉ INFORMACE ČTĚTE DÁLE …

Naleznete v zádveří školy
Školní řád
Směrnice k vyzvedávání dětí z MŠ
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání
„ZEMĚ, OHEŇ, VODA, VZDUCH A MY“

Provozní řád školní jídelny
Organizační řád 6. mateřské školy
Provozní řád 6. mateřské školy Plzeň
Stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání v 6. mateřské škole Plzeň
Můj den v mateřské
Zřizovací listina 6. mateřské školy Plzeň
Aktuální projekty školy
Provozní a organizační informace

Co plánujeme do konce června 2016
 Další akce z projektu oslav
 Výpravy do přírody a na farmu
 Pasování dětí na školáky
 Poznávání plzeňského kraje, turistika
 Výprava do plzeňské zoologické zahrady
 Tvořivé dílny, ekotvoření
 Poznávací stezka za pokladem
 Sportovní hry, miniolympiáda dětí
 Oslavy Dne Země, Dne dětí
 Pěstitelské činnosti, hry s vodou
 Realizace projektů
 Překvapení v podobě nových prvků pro děti
a spoustu dalších aktivit…
…sledujte aktuální informace v mš a na webu školy

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ


kdo zvažuje odklad školní docházky svého
dítěte, musí nejpozději do 31.5.2016 přinést
ředitelce MŠ rozhodnutí ZŠ



pasování dětí na školáky proběhne
22.6.2016 od 16:00 hodin na školní zahradě



záloha na stravné bude vyúčtována
v červenci, nezapomeňte si v červnu zrušit
souhlas k inkasu

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH
DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


informační schůzka k nástupu Vašeho
dítěte do MŠ se bude konat ve čtvrtek
23.6.2016 od 15:00 hodin v učebně školy



rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno
na vstupních dveřích do budovy školy
od 29.8.2016



informace o pravidelných platbách se
dozvíte na informační schůzce, nebo
na webových stránkách školy

MĚLI BYSTE VĚDĚT, že …
… k předškolnímu vzdělávání
do naší školy na školní rok
2016/2017 jsme při zápisech
přijali 89 přihlášek
… škola má prodlouženou
provozní dobu do 17:30 hodin
… ve škole proběhlo
v únoru 2016 měření kvality
ovzduší
… 28. ZŠ otevřela našim dětem
svět keramické dílny a tvoření
z hlíny
… naše škola se dlouhodobě
zaměřuje na ekologii,
environmentální výchovu
a zdravý životní styl

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

