MATEŘSKÁ ŠKOLA, Hradec Králové – Věkoše
K Sokolovně 349

příspěvková organizace
IČO: 71000640, tel. 495213121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,
VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE.
Dovolte mi, abych Vás tímto způsobem seznámila s novinkami, které nás v tomto školním roce
čekají. Dle dotazníkového šetření, jsme zjistili stěžejní oblasti, na které jsme pružně
zareagovali.
1. Nejdůležitější a pro Vás zřejmě nejzásadnější je otázka provozu mateřské školy.
Z tohoto důvodu jsme prodloužili provoz mateřské školy o půl hodiny.
6. 30 – 17. 00
2. S tímto úzce souvisí další organizační změna, která se týká spojování dětí. Od 16. 00 h.
již děti nebudou spojeny v jedné třídě mateřské školy, ale spojování bude probíhat vždy
v rámci jedné budovy. Na informativních nástěnkách – v jednotlivých vstupech – bude
informace o tom, které třída je otevřena. Jedná se o časy – 6. 30 – 7. 30, 16. 00 – 17. 00.
Od 7. 30 budou otevřeny všechny třídy a provoz na těchto třídách bude probíhat dle
naplánovaného programu.
Při tomto způsobu plánování jsme zohledňovali tato kritéria:
Požadavky rodičů
Časy příchodů a odchodů většiny dětí
Zajištění větší bezpečnosti dětí
Zajištění většího komfortu pro děti, které zůstávají déle v mateřské škole
Zajištění efektivního provozu mateřské školy
3. Velice si vážíme nabídky sponzorské účasti velkého počtu rodičů. Materiální
pomoc můžete řešit s paní učitelkou na třídě, finanční pomoc vždy s paní
ředitelkou, která s Vámi sepíše smlouvu o finančním daru.
4. Adaptační režim pro nově příchozí: tato aktivita je každoročně nabízena pro nově
příchozí klienty. Rodiče mohou vstupovat do tříd mateřské školy a zapojit se tak do
vzdělávání. Vždy záleží na konkrétní domluvě s paní učitelkou na třídě. Zde apelujeme
na rodiče, mějte ohled i na děti, jejichž rodiče nemohou zůstat s dítětem ve třídě
a pomozte paní učitelce i s jejich začleněním. Velice děkujeme za pochopení.
Adaptační režim může mít různé formy a může být různě dlouhý, záleží
na individualitě dítěte a na konkrétní domluvě.

5. Kroužky v mateřské škole: v rámci nabídky rozšířených činností bude na každé třídě
probíhat kroužek tak, aby se ho mohly účastnit všechny děti. Tato činnost bude probíhat
v rámci nespavého režimu a seznámí Vás s tím Vaše paní učitelky na třídních schůzkách
druhý týden v září.
6. Plavání – nadstandartní aktivita placená rodiči – celoroční pro předškolní děti bude
probíhat každou středu, přihlášky a základní informace obdržíte na konkrétní třídě.
Pokud zůstanou volná místa, nabídneme tuto aktivitu i pro děti mladší, s přihlédnutím
k datu narození. Pro ostatní děti se v současné době vyjednává páteční termín (například
1x v měsíci tak, abychom uspokojili případné zájemce)
7. Lyžování – týdenní lyžařský kurz je v současné době v jednání
8. Škola v přírodě – v současné době v jednání
9. Další rozšířené činnosti:
- Chvilky s anglickým jazykem – na všech třídách
- Keramika - na všech třídách
- Řečové chvilky – na všech třídách
- Výtvarné a pracovní činnosti – na všech třídách
- Dramatická výchova – předškolní děti
- Flétna
- Kopaná
- Solná jeskyně
- různé návštěvy - Ateliéru HK, Muzea HK, Dopravního hřiště apod.
- průběžné návštěvy divadel v MŠ, kulturní akce v HK
- společné akce s rodiči – podzimní a velikonoční tvoření, rozsvěcení vánočního
stromu a vánoční troubení se zpěvem koled, oslava dne otců a matek, zahradní
slavnost spojená s „šerpováním“ školáků – zahradní pouť
- akce v mateřské škole – Martin na bílém koni, karneval, čarodějnice, ukázky práce
HZS a Policie ČR, oslava dne dětí apod.
Veškeré aktivity budou pro Vás zapsány na našich stránkách v sekci „KALENDÁŘ“
10. Projekty mateřské školy
Šablony MŠMT – podpora vzdělávání – školní asistent
Potravinová pomoc dětem KÚ HK – „Obědy do škol“
Školní stravování – „Zdravá pětka“
Školní zahrada, environmentální výchova – „1. dendrologická školka“
Projekt o spolupráci se SSSOG HK
(Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové - řemesla)
Projekt o spolupráci se speciální MŠ Slunečnice HK „Klokanovy školky“
MAP – místní akční plán rozvoje vzdělávání
Stop šikaně – minimální preventivní program

TĚŠÍME SE NA VÁS, A POKUD BUDETE MÍT DALŠÍ NÁPAD, KTERÝ OBOHATÍ
NAŠI NABÍDKU, PŘIJDTE SE O NĚJ PODĚLIT.
Za celý kolektiv MŠ Všem přeji krásné dny a pohodový start 
Mgr. Ludmila Hamáková, ředitelka MŠ

