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Vážení rodiče a přátelé školy,
další školní rok se přehoupl do své poslední třetiny, jaro oživilo a rozeznělo svět kolem nás
a také my a děti z naší školky se těšíme na vše, co nás do prázdnin čeká. Společně s námi
prožíváte to, čím škola žije – co jsme na cestě vzdělávání a výchovy vašich dětí „prošli“
od září i to, co ještě plánujeme, co přijde, co objevíme, co se naučíme. Pojďte si
připomenout, která témata a projekty nás provázejí tímto školním rokem, co právě probíhá
a čím zakončíme celý rok.
Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

Úspěšné projekty školy
nedávno ukončené i aktuálně realizované
„Ptáci online“

„Překvapení
z balíčků, aneb
poznáváme svět“
projekt mezinárodní
spolupráce škol
realizovaný ve spolupráci se slovenskými školáky
prostřednictvím Twinspace a oceněný národní cenou
Quality Label

projekt
přímého
pozorování
jarního hnízdění
ptactva
z chytré
ptačí budky zavěšené na túji na naší
školní zahradě – projekt pokračuje i
v současnosti, a tak
máte i vy možnost
pozorovat,
tvořit
s dětmi deník a
aktivně se zapojit do
tohoto projektu –
hotový deník můžete
přinést do konce
května a 4. června
všechny
práce
vyhodnotíme.

„Od jara do léta společně krok
za krokem“
cyklus akcí a aktivit probíhajících
v druhém pololetí většinou v odpoledních
hodinách a podporujících sdílení života
školy rodiči a veřejností, smyslem je
podpořit motivaci dětí a zapojit co
nejvíce rodiče i veřejnost do společných
činností v rámci tematicky zaměřených
celků – Motýlí svět, Ptáci online,
Vyrábíme z přírodnin (Den Země),
Zasadíme květ, rozzáříme svět, Semínko
si zasadíme, co vyroste uvidíme, Dětský
den, Ahoj školko!

„Svůj pokus si zkus!“
v každé třídě děti v průběhu roku dělají různé pokusy
odpovídající jejich věku a schopnostem (s větrem, s vodou,
s gravitací, rovnováhou, sněhem, ledem, barvami,
materiály,.), mohou si je vyzkoušet i doma s rodiči a nejstarší
děti si ověří svoje poznatky při návštěvě Techmánie.

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 v průběhu 2. pololetí
školního roku 2017/2018
 Škola v přírodě – Motýlková a Sluníčková třída
 Plavecký výcvik předškoláků (od 7. 2. 2018)
 Pasování na školáky – konec června
 Výpravy do světa za poznáním - červen
 Dětský karneval (16. 2. 2018)
 Den otevřených dveří (23. 4. 2018)
 Výprava do ZOO – červen (15. 6. 2018)
 Realizace projektů
 Aktivity na dopravním hřišti
a spoustu dalších činností…
…sledujte aktuální informace v naší MŠ
a na našem webu

Možnosti, jak se můžete zapojit do života školy
 Využít příležitosti setkat se s odborníkem a dozvědět se více o vývoji dítěte,
výchovných stylech, komunikačních dovednostech vhodných k jednání s dítětem,
specifických potřebách některých dětí a možnostech individuální práce s dítětem,
možnostech podpory dítěte a také informace o školní zralosti dětí
 Sdílet společné aktivity se svými dětmi účastí a zapojením se do některé
z odpoledních akcí školy – společně vyrábět, strávit pohodové chvíle s dětmi i jejich
kamarády
 Pomoci při jarních pracích na školní zahradě, přinést a zasadit jarní květinu
do společného záhonu
 Pokusit se vymyslet jméno pro naši želvu a svůj návrh vhodit do připravené krabice
na chodbě školy
 Pozorovat obyvatele naší chytré budky, která je zavěšená na túji, tvořit jednoduchý
deník o tom, co se v budce děje a přinést ho do konce května třídní učitelce
 Pokusit se vyrobit motýla v jakékoliv velikosti a jakoukoliv technikou a přinést ho
též do konce května třídní učitelce
 Sdělit jakýkoliv návrh na realizaci projektu, či tématu, které děti zajímá a chtěly
by se mu věnovat a dozvědět se o něm více
 Podporovat svoje dítě v jeho dovednostech a zájmech a motivovat ho k bádání,
poznávání, zájmu o dění okolo sebe, projevovat zájem o výsledky práce dětí a jejich
pokroky a možnosti dalšího rozvoje
 Přinést do školky nepotřebné materiály, které mohou pedagogové využít při tvoření
s dětmi nebo při různých aktivitách a činnostech (např. kelímky od jogurtů na sázení)
 Přiblížit dětem zajímavé povolání, které děláte, formou povídání s ukázkami
nástrojů a oblečení, které používáte, umožnit exkurzi ve svém pracovním prostředí

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY

SRDÍČKOVÁ
4 - 5 leté děti

MOTÝLKOVÁ
5 – 7 leté děti

"V každém srdíčku jsou zaseta semínka lásky, dobroty, porozumění, přátelství,
ohleduplnosti.... a záleží jen na nás, kolik jich vzklíčí."
"Každý na světě má někoho rád a někdo má rád jeho."

KVÍTEČKOVÁ
3 - 4 leté děti

SLUNÍČKOVÁ
5 – 7 leté děti

"Klíčem ke světu a k životu je srdce."
"Úsměv nestojí nic a přináší mnoho, obohacuje toho, kdo přijímá, aniž by odsuzoval
toho, kdo dává. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není tak chudý,
aby ho nemohl darovat."

Zápis do naší školy
se uskuteční ve dnech

2. a 3. května 2018 vždy od 12:00 do 17.00 hodin
všechny zájemce srdečně zveme
i na DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se koná v pondělí 23. 4. 2018
od 9:00 do 11:00 hodin a od 14:30 do 15:30 hodin

Informace pro rodiče předškoláků
 Loučení s předškoláky a jejich pasování
na školáky - červen
 Škola v přírodě – květen, červen
 Fotografování dětí – 27. 4. 2018
 Ukončení plaveckého výcviku - 28. 6. 2018
 Termín ukončení angličtiny hrou – 15. 6. 2018
 Sportovní hry mateřských škol (kvalifikace)

Informace pro zájemce o prázdninový
provoz
 Provoz zajišťuje v měsíci červenci 54. MŠ
Plzeň, v srpnu 6. MŠ Plzeň
 Přijímání přihlášek na červenec
prostřednictvím třídních učitelek do 25. 5. 2018
 Přijímání přihlášek na srpen do 31. 5. 2018
 Termín splatnosti plateb na srpen – školné a
záloha na stravné – do 10. 6. 2018
 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodiče dne
25. 6. 2018 u svých třídních učitelek

Informace pro rodiče nově přijatých
dětí sledujte na našem webu






Informační schůzka
Začátek školního roku
Rozdělení dětí do tříd
Adaptace dětí
Platby stravného a školného

MĚLI BYSTE VĚDĚT, že …
… v rámci dlouhodobého
zaměření školy na ekologii a
environmentální výchovu jsme
zapojeni do různých projektů
…pořádáme výpravy do přírody,
na venkov a na farmu
… škola má prodlouženou
provozní dobu do 17:30 hodin
… škola se zapojila do projektů
kolegiální podpory pedagogů
Škola se zapojila do výzvy
MŠMT realizací projektu
„Šablony pro 6. MŠ Plzeň“
(podrobnosti na jiné straně)
… škola dlouhodobě
spolupracuje s 28. ZŠ, ZOO a BZ
Plzeň, Městskou policií Plzeň
i s dalšími organizacemi,
odborníky, poradenskými
zařízeními, ekologickými
sdruženími, středními i
vysokými školami, centry rané
péče, …
… škola má jedinečnou
zahradu, kterou koncepčně
dotváří již řadu let
prostřednictvím projektu
„Zelená oáza radosti“

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

Novinky v chovu drobných živočichů v naší škole
ŽELVA ZELENAVÁ –
děkujeme rodině Peteříkové za tento dar
škole
želva se v naší škole už natrvalo zabydlela
hned vedle akvária s rybičkami a my tak
můžeme pozorovat zvyky a chování dalšího
živého kamaráda
hledáme jméno pro tohoto tvora a prosíme
všechny, kteří mají nějaký nápad, aby vhodili
svůj lístek s návrhem do krabice na chodbě
školy vedle terária s želvou – vybereme
nejlepší a želvu slavnostně pokřtíme
při dětském dni 4. 6. 2018 na školní zahradě

gekončík noční

užovka červená

ŠNEK – KULIČKA je nový kamarád na zahradě

i v tomto prostoru je něco
nového – všimli jste si ?

ŠABLONY PRO 6. MŠ PLZEŇ
OP VVV, Výzva č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU
PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠ

Anotace projektu: projekt je zaměřen na kombinaci těchto témat osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění
přechodu dětí z mateřské do základní školy, spolupráce s rodiči dětí,
personální podpora MŠ - školní asistent.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního posílení,
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání
a sdílení zkušeností pedagogů a také podpořit spolupráci s rodiči formou
odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči v MŠ.
Šablony pro naši školu, které už jsme realizovali, nebo realizujeme:


I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ – od září 2017



I/2.1 a I/3.1



I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (pro MŠ)



I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
- beseda s ředitelkou 28. základní školy Plzeň
- beseda se speciálním pedagogem
- beseda s psychologem
- metodicky vedené předškoličky pro budoucí školáky

Vzdělávání předškolních pedagogů v MŠ

OBRÁZKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

poděkování






všem rodičům, kteří podporují vzdělávání svých dětí
formou přinesených věcí k recyklaci a vyrábění, formou
námětů na činnosti v přírodě, formou námětů na
zajímavé dětské knihy s příběhy o přírodě a dětech,
formou finančních i jiných darů
zřizovateli a všem organizacím, které dlouhodobě
podporují školu formou dotací a spolupráce na
projektech, akcích a zajímavých aktivitách školy
všem odborníkům, kteří dlouhodobě zajišťují
poradenský servis pro školu i rodiče
všem nadšencům, kteří přinášejí nové náměty,
iniciují zajímavé aktivity, fandí škole a neváhají
přispět a ostatní nakazit svým elánem

