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Vážení rodiče a přátelé naší školy,
náš celoroční projekt oslav už je téměř u konce a život naší školy se pomalu, ale jistě
přehoupne do další padesátky. Společně jsme vykročili do dalšího školního roku, ve
kterém budou dokončeny naše dlouhodobé projekty. Pojďme si je připomenout a
vykročit k projektům novým, které nabídnou dětem další možnosti poznávání přírody i
celého světa, vlastních možností a také nových přátelství.
Těšíme se na příjemná setkání a společné sdílení života školy
zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

Projekty školy a získané finanční dotace v roce 2016
NECHRÁNĚNÝ ŽELEZNIČNÍ ZELENÁ
OÁZA
RADOSTI
–
2.
pokračování
PŘEJEZD na dopravním hřišti
dotace Fondu životního prostředí města Plzně 118 784,- Kč na
(dokončení projektu)
obnovu a doplnění prvků školní zahrady v rámci 2. pokračování
realizace „Mašiny“ v tunelu
projektu „Zelená oáza radosti“ – altán „Zelená jeskyně“, lanová
financováno z investičního fondu sestava „Větrník“ a bylinkové ostrůvky se žlaby a mlýnky
školy

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“

Konec školního roku 2015/2016 z pohledu úspěšných akcí školy

SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ATLETICKÉM STADIONU VE SKVRŇANECH
Ve středu 18. května 2016 jsme se zúčastnili sportovních her, které byly
organizovány pod záštitou primátora města Plzně, pana Zrzaveckého. Po
příjezdu na stadion jsme spolu
s ostatními
účastnícími
se
školami obešli jedno čestné kolo
na atletickém oválu a následoval
nástup družstev a instruktáž k průběhu a organizaci
jednotlivých disciplín a programu pro fandící
doprovod. Celým dopolednem děti provázeli maskoti
v podobě oblíbených „Mimoňů“ a žabky.
Postupně se děti vystřídaly u skoku dalekého, hodu
míčkem,
člunkového běhu a obratnostní zkoušky. Celé
soutěžící družstvo si také vyzkoušelo štafetu a
všechny děti na stadionu si zaběhly jedno
vytrvalostní kolo na oválu. Z původně velmi
chladného zamračeného klimatu se během
dopoledne vyklubal
celkem
teplý
příjemný den a děti
si také zaskákaly,
zatancovaly
a
vyzkoušely i další nápadité pohybové hry.
Při vyhlášení výsledků jsme s napětím očekávali, jestli i někdo
z naší mateřské školy
bude tak úspěšný a
získá nějaké ocenění
a povedlo se. Lucka
Portová
vyhrála
disciplínu
v obratnosti a naše
škola se celkově umístila na 4. místě. Gratulace ale
patří všem sportovcům, kteří předvedli výborné
výkony, skvěle fandili kamarádům a užili si sportem
vyplněné středeční dopoledne.

„MÁMO, TÁTO, ZVLÁDNEME TO!“
řekli si budoucí školáci a vydali se vstříc 23.6.2016
odpolednímu dobrodružství na školní zahradě. Společně s rodiči
a kamarády se sešli zakončit svoje tříleté putování předškolním
vzděláváním a vyzkoušet svoje dovednosti a šikovnost ve
zkouškách „školní zralosti“. Asistovali jim při tom pohádkové
bytosti v podobě rytíře, panoše, princezen a dvořanů. Děti i
dospělí si vyzkoušeli střelbu z kuše a katapultu, lovili ryby,
podstoupili rytířské klání, vyzkoušeli si drátěný oděv,
balancovali s míčky na děravém kruhu, podnikli překážkovou jízdu na dřevěných koních, ale i jízdu odvahy
na živých ponících. O ty byl mezi dětmi největší zájem a všichni se těšili také na následné opékání špekáčků
a jiných dobrot na ohni.

Hlavním bodem tohoto odpoledního programu bylo však slavnostní pasování
nejstarších dětí na školáky, při kterém
dostaly děti odměny za zvládnuté úkoly
i dlouhodobé snažení a také drobné
pamětní předměty (řidičské průkazy,
fotoknihu, portfolio vlastní práce).
Velkým a milým překvapením bylo
veršované přání a poděkování třídním
učitelkám, které připravili rodiče
s dětmi.
Toto velmi příjemné a trochu i dojemné setkání na školní zahradě bylo součástí
celoročního projektu s názvem „Mámo, táto, slavte s námi!“, který je finančně podpořen z OŠMT MMP.

6. mateřská škola Plzeň oslavila 50. výročí
otevření školy
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Celoroční projekt oslav 50. výročí otevření školy
pokračoval ve čtvrtek 9.6.2016 zahradní slavností
nazvanou „Mámo • táto, slavte s námi!“. Slavnost byla
pojata jako odpolední setkání všech přátel, kteří se
školou dlouhodobě spolupracují, rodičů a dětí, které
školu navštěvují, navštěvovaly, nebo budou
navštěvovat.
Pozvání přijala Zdeňka Vaňková, ředitelka, která školu
vedla v letech 1992 – 2014 a která spolu s přáním

Vernerová.
Po slavnostním přípitku a oficiálním předání nových
realizací dětem následoval program indiánské skupiny
„Pšito oyate“ (korálkoví lidé). Škola tak měla možnost
prezentovat současně pětiletou práci v rámci výchovně
vzdělávacího programu „V souladu s přírodou –
indiánská osada“, který je součástí projektu
„Modernizace 6. mateřské školy Plzeň v souladu
s jejím EVVO zaměřením“ dotovaného z EU ROP.

předala škole i novou kroniku. Dále zástupkyně
ředitelky 28. základní školy, Světlana Hlavinková,
která společně s paní Tomanovou předala škole nový
nástěnný keramický obraz „Živly“, který vytvořily děti
obou škol v rámci spolupráce a jako symbol ŠVP 6.
mateřské školy. Popřát škole přišel i zástupce Úřadu
městské části Plzeň 4 – Doubravka, starosta Michal
Chalupný, který inicioval možnost získat pro školu
nový herní prvek. Velmi milé bylo i setkání s panem
Vobrubou ze ZOO a BZ Plzeň, který přinesl i živou

želvu zelenavou, kterou slíbil při příležitosti oslav
škole zapůjčit. Mezi hosty, kteří přijali pozvání, byla
také náměstkyně primátora Eva Herinková, paní
inspektorka Eva Brabcová, vedoucí odboru školství

Všichni hosté se po zhlédnutí krátkého vystoupení
zapojily do tanečního dění a aktivit s indiánskou
tematikou. V budově školy byla připravená bohatá
prezentace historie školy a také aktuálně probíhajících
projektů, hosté mohli napsat přání a děti namalovat
obrázky pro školu k jejímu výročí. Byla připravena i
malá ochutnávka školního stravování a na školní
zahradě mohla veřejnost posoudit nové realizace
v podobě „Mašiny“ na dopravním hřišti, „Zelené
jeskyně“ (altánu) a lanové sestavy „Větrník“,
bylinkových záhonků, hmatové stezky a zavlažovacího
systému v pěstitelské části a dřevěné prolézací sochy
„Kočky“. Na tyto realizace se podařilo získat škole
finanční podporu z odboru Životního prostředí města
Plzně, OŠMT a také z ÚMO Plzeň 4 – Doubravka.

Po předchozích rozmarech se umoudřilo počasí a
celé odpoledne panovalo na školní zahradě velmi
příjemné jarní klima a pohodová a přátelská
atmosféra.

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 prosince 2016










Poslední akce z projektu oslav
Odpolední setkání s opékáním špekáčků a
chlebového těsta
Mikulášská výprava do ZOO
Podzimní hry a vyrábění
Poznávání města, kulturní akce
Tvořivé dílny, ekotvoření
Realizace projektů
Vánoční posezení na třídách
Aktivity na dopravním hřišti

a spoustu dalších aktivit…
…sledujte aktuální informace v mš a na webu školy

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ


„Angličtina hrou“ začíná 21.9.2016 a bude
probíhat každou středu od 14:30 do 15:15
hodin – podrobné informace na třídách



plavecký kurz bude v tomto školním roce
probíhat od února do června, v 1. pololetí
budou děti navštěvovat infrasaunu



každou středu od 9:00 do 10:00 hodin lze
využít velkou tělocvičnu na sousední
28. základní škole



v průběhu školního roku se bude konat
beseda s ředitelkou 28. základní školy na
téma školní zralosti dětí



během podzimu se uskuteční posouzení
výslovnosti dětí odborníkem



děti budou absolvovat jízdy na dopravním
hřišti za dohledu příslušníků Městské
policie Plzeň



v průběhu školního roku se uskuteční
konzultace rodičů s třídními učitelkami dle
zájmu rodičů

MĚLI BYSTE VĚDĚT, že …
… jsme přihlášeni do projektů
„Medová snídaně“
„Dešťovka“
„Ptáci on-line“
„Podzim a zima na zahradě“
… škola má prodlouženou
provozní dobu do 17:30 hodin
… škola se zapojila do projektu
mezinárodní spolupráce škol
eTwinning
… 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

