
Kdy je dítě připravené do základní školy? 
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Ohlédnutí aneb jak 
j s m e s i u ž i l i 
převánoční čas 
Celý prosinec probíhal v duchu vánočních 
příprav. Všichni jsme se na Vánoce moc těšili a 
každá třída si předvánoční čas úžívala. Vše 
začalo 1. prosince, kdy se děti ze třídy 
Broučků vydaly na výlet do skanzenu v 
Přerově nad Labem.  
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Další týden čekala na děti veliká návštěva. Měl totiž dorazit Mikuláš, Čert a Anděl. Některé děti se malinko bály 
Čerta, ale naštěstí vše zachránil hodný Anděl s Mikulášem, kterému děti slíbily, že po celý rok budou hodné. Od 
Mikuláše ještě dostaly malou výslužku v podobě omalovánek a ovoce.  
Pak už přípravy na Vánoce začaly ve velkém. V každé třídě se pekl nějaký druh cukroví - u Broučků perníčky, v 
Ježcích vánoční překvapení a ve Sluníčkách dokonce vanilkové rohlíčky.  
Den D, kdy měl do školky přijít Ježíšek, se kvapem blížil. Mezitím jsme ještě stihli připravit pro rodiče Vánoční 
dílničku (třída Ježci), kde jsme tvořili ozdoby. Ve třídě Broučků zahrály děti svým rodičům divadélko a u Sluníček 
připravily Vanoční dýchánek, na kterém si společně zazpívali koledy.  
Pro rodiče a děti byla též připravená soutěž: "O nejkrásnější vánoční ozdobu". Ozdob se sešlo opravdu hodně a 
odborná porota rozhodla, že všechny ozdoby jsou nejkrásnější. Děti si domů odnesly diplomy a drobnou odměnu.  
V pondělí 19.12. byl den, kdy do školky měl přijít Ježíšek. Děti přišly do školky celé natěšené. Když byly na 
svačině, slyšely ze svých tříd zvonění zvonků, jakmile se vrátily do svých tříd, pod stromečkem byla hromada 
dárků. Děti se daly ihned do rozbalování a zkoušení nových hraček a her.

Za řemesly...Odborné učiliště Jarov 
Děti ze třídy Ježků byly na velmi neobvyklé navštěvě u studentů z odborného učiliště. 
Celý výlet do velké školy začal cestou tramvají, kterou si děti velmi užily a během 
jízdy ukazovaly svým kamarádům, kde bydlí a kam chodí nakupovat. Když jsme 
vystoupili na zastávce Spojovací před námi byla škola, ale ne jako ta naše, ale 
obrovská. S dětmi jsme si řekli, jak se chovat ve škole a že se musíme držet u sebe, 
abychom se neztratili. Exkurze mohla začít. Ve dveřích nás už čekala naše "paní 
průvodkyně". Postupně jsme náhlédli k tesařům, zedníkům, malířům, pan sklenář 
nám vysvětlil rozdíl mezi sklářem a sklenářem. Dále jsme se podívali k instalatérům 
a vyzkoušeli jsme si, jaké to je se procházet mezi sprchovými kouty. Velmi zajímavé 
to bylo u pokrývačů, kteří měli ve škole domek se střechou a učili se, jak pokládají 
tašky na střechu. Dostali jsme také dárečky, ze kterých máme ohromnou radost. Děti 

cestou zpátky vyprávěly, jak jednou vyrostou a budou z nich také 
j ednou t ruhlář i 
nebo malíři.
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Masopust - karnevalový rej 

Jakmile se na nástěnce objevila zpráva pro rodiče, aby děti v pátek 3. března přišly v maskách, 
jakoby mávnutím kouzelného proutku s dětmi čerti začali šít :) a to bylo teprve čtrnáct dní před 
konáním masopustu! Přípravy jsou přípravy. Ve třídách bylo slyšet: "Já budu pirát, za co půjdeš 
ty?". Nebo: "Budu mít modré šaty, hádej, kdo budu!". Od okamžiku, kdy se na nástěnce objevila 
zpráva pro rodiče..., začalo perných čtrnáct dnů příprav, vyprávění o lidových tradicích, o tančícím 
medvědovi, dramatizace pohádky O Koblížkovi, kreslení a výroba maškar, výzdoba tříd... Děti byly 
k neudržení, něco bylo ve vzduchu a napětí se dalo krájet. 
Konečně, konečně ten den je tady! Ve třídách nejsou učitelky, ale čarodějnice (Maruška a Renča), 
vesnická selka - nebo to byla babka (Světlanka), havajská tanečnice (Katka), myška Minnie 
(Karolínka) a už vůbec ne paní ředitelka, ale královna s růžovou vlečkou... a plno princezen, bílých 
paní, baletek, pirátů a spousta "men" - spider, super..., policajt, japonský bojovník samuraj, 
kosmonaut, robot. Zvířecí říše byla zastoupená v též nemalém počtu. Ve třídách byli medvědi a 
vlci! Ale vůbec jsme se nebáli. Naopak jsme se veselili a tancovali, protože ve třídě Sluníček  
havajská tanečnice ovládala muziku a ostatní obyvatele slunečního ostrova přivedla do varu. 
Fotografie nesměly chybět, tak jsme poprosili, aby nás všechny vyfotil. Po veškerých tanečních 
kreacích se princezny, piráti, vlci...rozutíkali do svých tříd, kde se konaly soutěže masek a 
další hry. 
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ZŠ Jarov 
Na tento týden se předškoláci neskutečně těšili. Zažijí opravdickou školu a dokonce se budou 
s prvňáčky učit! 
Nejprve jsme navštívili Základní školu V Zahrádkách. Dětem se ve škole líbilo. Je malá, útulná 

a barevná. Rozdělili jsme se do dvou skupin a pak to všechno začalo. 
Přivítali jsme se s paní učitelkou a s dětmi a hurá do učení. Prvňáčci nám 
předvedli, jak umí krásně číst a počítat, jak se správně hlásí a odpovídají 
celou větou. Ale my jsme se nenechali zahanbit. Poznávali jsme číslice, 
písmenka, a ještě jsme si stihli prohlédnout všechny učebnice, sešity a 
úžasné pomůcky. Bylo to moc fajn. Poznali jsme nové kamarády a 
pozdravili se s těmi, které jsme už znali.  

Zš Chmelnice 
Druhý den jsme šli do 1. třídy v Základní škole Na 
Chmelnici. Dostalo se nám hezkého přivítání, svlékli 
jsme se, přezuli a procházeli jsme o poznání větší 
budovu, než minulý den. Ale naše zážitky byly o 
mnoho silnější, protože jsme potkali plno kamarádů, a to bylo hodně citové. Opět jsme  se 
rozdělili na dvě skupinky a společně jsme vkráčeli do 1. A a 1. B. Seznámili jsme se s novým 
prostředím a s novými tvářemi. Sedli jsme si do lavic a stali se z nás skuteční školáci! Házeli 
jsme kostkou a sčítali jsme číslice, psali jsme fixou do tabulky a učili se správně podepsat. 
Poslechli jsme si novou písničkou a prvňáčci nám krásně zazpívali. Společně jsme si dávali 
hádanky o jaru a o zvířátkách. Děti byly nadšené a vůbec se jim nechtělo odcházet. Společně s 
kamarády děti prožily dva krásné dny a trošičku si přiblížily, co je ve škole čeká a hlavně, na co 
se mají nejvíce těšit! 
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Návštěva v základní škole



Školní zralost aneb kdy je 
dítě připravené do 
základní školy. 
Každoročně si klade řada rodičů otázku, zda je 
jejich dítě zralé pro vstup do základní školy a 
zda je schopné zvládnout výuku čtení, psaní, 
počítání. Většina dětí, které dovrší šestý rok 
života před zahájením školního roku, je 
schopná bez větších problémů zahájit školní 
docházku a přijmout novou roli školáka. Přesto 
každý rok poměrně velkému množství dětí bývá 
odložena školní docházka o jeden rok z důvodů 
školní nezralosti. 
Co je to školní zralost? 

Jedná se o období kolem šestého roku věku, kdy 
dítě splňuje určité požadavky v tělesné, duševní 
a sociální oblasti a kdy je vlastně připraveno 
nastoupit do první třídy základní školy. Bere se 
v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho psychická, 
sociální a citová zralost, tělesný vývoj, zdravotní 
stav a pracovní vyspělost. Po fyzické stránce je 
dítě přiměřeně velké a zdatné. Tzn., že je 
například schopno vydržet delší dobu sedět v 
lavici, unese svou školní aktovku, umí skákat po 
jedné noze, běhat, házet a chytat míč. Fyzická 
zralost je jedním z předpokladů školní 
úspěšnosti, sama osobě však nestačí. Pro školní 
úspěšnost je velmi důležitá také psychická 
zralost dítěte. Ta v sobě zahrnuje několik 
faktorů. Jedním z nich je rozumová, mentální 
vyspělost odpovídající věku dítěte. Dítě by mělo 
být schopno porozumět učivu, jednoduše 
uvažovat, vyjádřit své myšlenky, zapamatovat si 
slyšené i viděné podněty, využívat nových 
znalostí a dovedností v podobných situacích. S 
tím souvisí zralost smyslových funkcí - 
schopnost zrakového a sluchového vnímání a 
rozlišování a schopnost vizuomotorické 
koordinace. Také po stránce sociální by měl být 
školák zralý. Dítě by mělo zvládat určité 
sociální a citové situace. Adaptovat se na nové 

prostředí, učit se a přijímat často úplně nové 
požadavky. Dítě již částečně zvládá své city a 
reakce bez křiku a pláče, mělo by snést 
oddálení vyplnění svých přání, unést i případný 
neúspěch. Dále by mělo znát a dodržovat určitá 
základní pravidla společenského chování 
(vykání dospělým, zdravení, děkování apod.). 
Nemělo by být příliš bojácné a úzkostné v 
kontaktu s vrstevníky a dospělými, což může 
negativně ovlivnit navazování vztahů, zapojení 
do společné činnosti. Nesmíme zapomenout na 
samostatnost v sebeobsluze a na osvojené 
hygienické návyky (dítě se umí samo obléknout, 
obout, zapnout si knoflíky, zip, zavázat si 
tkaničky, jíst příborem, udržovat si pořádek ve 
svých věcech). 
Odklad školní docházky 

Kdy má odložení školní docházky význam? 
Pokud dítě nemá ještě některé schopnosti 
rozvinuté, jeho vývoj probíhá nerovnoměrně a 
je v některých oblastech nezralé, je vhodné 
uvažovat o odkladu školní docházky. Mezi 
nejčastější příčiny odkladu školní docházky 
patří: problémy v oblasti řeči, problémy s 
pozorností a soustředěností, problémy v 
grafomotorice (špatný úchop psacího náčiní, 
nevyhraněná lateralita), problémy pracovního 
tempa - pomalost, problémy vědomostního 
rázu. Odklad povinné školní docházky o jeden 
rok bývá realizován u dětí výrazně školsky 
nezralých většinou ve více než jedné rovině. 
Dítě by v důsledku toho bylo ve škole více či 
méně znevýhodněno. Proto se v těchto 
případech doporučuje odklad školní docházky. 
Dobu odkladu je důležité využít ve prospěch 
dítěte, ke stimulaci jeho vývoje. 

Konečné rozhodnutí, zda bude podána Žádost o 
odklad povinné školní docházky, je vždy na 
rodičích. Vždy je třeba individuálně posoudit 
všechna pro a proti. To, co platí pro jedno dítě, 
nemusí platit pro jiné. Pro někoho je odklad 
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přínosem, naopak pro jiného budoucího školáka 
je výhodnější, když půjde do školy hned, byť 
třeba nezvládá úplně vše, co by měl umět 
předškolák. 

Čtení, čtení, nad to není aneb Pár tipů 
pro rodiče, jak na čtení s dětmi 

Příklady táhnou - je vás vidět často s knihou v 
ruce? Možná tím děláte pro své děti víc, než si 
myslíte. Děti se učí nápodobou. 

Správný výběr - čtení vybírejte podle toho, co 
dítě zajímá, co ho baví. Nemusíte číst jen 
příběhy, číst nahlas se dá i naučná kniha o 
pirátech, vesmíru, dinosaurech, traktorech, 
hadech, kočičkách nebo koních. 

Staňte se herci - měňte hlasy a intonaci, 
šeptejte, zvyšujte hlas a vymýšlejte si. 
Překvapivou změnou příběhu, který už dítě 
dobře zná, probudíte zvídavost a zájem. 

Vysvětlujte - je důležité, aby dítě rozumělo 
textu, proto nepodceňujte vysvětlování slov, 
která mohou být pro malého čtenáře neznámá. 

Povídejte si s dětmi o obrázcích - v knihách pro 
děti jsou ilustrace velmi důležité, proto je při 
č tení nevynechávej te . Př íběh takovou 
"odbočkou" nijak neutrpí. 

Dejte knihu dítěti do rukou - kniha má být 
přítelem, nikoli věcí nedotknutelnou. Pokud jste 
zvolili knihu přiměřeně k věku dítěte, nemusíte 
se bát, že jí nějak ublíží. Pro úplně nejmenší 
děti jsou vhodné knihy-hračky nebo leporela s 
tvrdými deskami. 

Čtěte pravidelně - odborníci doporučují 
nejméně 10 minut každý den a to v dobu, kdy 

na to budete mít klid a bude to pro vás i 
naslouchajícího potěšení. Nejvhodnější čas je 
prý před spaním. 
Sdílejte četbu se staršími dětmi - děti, které už 
čtou samy, povzbuzujte, aby vám předčítaly 
zajímavé nebo vtipné pasáže z právě rozečtené 
knihy. 
Tvořte si - k příběhům můžete vytvořit vlastní 
i lustrace, d ivadelní představení nebo 
vystřihovánky. Knihy vás mohou inspirovat k 
návštěvě muzea, zámku, hradu, kina nebo "jen" 
lesa, kde Karkulka potkala vlka. 
Čtení = Potěšení - čtení je radost a zábava, ne 
úkol a povinnost. 

Zdroj: Moje první knížka z knihovny, Městská 
knihovna v Praze, 2014  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Zprávy z ředitelny 

VÁŽENÍ RODIČE, 
RÁDI BYCHOM VÁS INFORMOVALI O ZMĚNÁCH V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2017 - 
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Od 1. září 2017 je pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, předškolní vzdělávání povinné. 

Tato povinnost se vztahuje: 
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR 
déle než 90 dnů, 
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů, 
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce 
přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání 
je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání: 
1. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do 
mateřské školy nedocházejí. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. 
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se v MŠ Na Vrcholu koná 2. května a 3. května 2017. Datum a místo 
stanovuje ředitelka mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým 
(např. na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy). 
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou má možnost si 
vyzvednout v MŠ. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě 
zastupovat. 
Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním. 
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, 
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

- v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, 
- po dobu 4 souvislých hodin denně, 
- začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede 
ve školním řádu. 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních 
prázdnin. Jarní prázdniny se určují v souladu s organizací školního roku. 
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 
- individuální vzdělávání dítěte – zákonný zástupce oznámí písemně v 

době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo 
celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel 
konkrétní školy. 
Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v 
jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole 
(nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VRCHOLU BŘEZEN 2017
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Zprávy z ředitelny 

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je 
mateřská škola.  
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní 
docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní 
základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové 
mateřské škole; 
- vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné 
školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad 
povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz 
Mgr. Jana Vaníčková- ředitelka školy

Co vlastně jsou ty šablony? 

Tuto otázku si mohou klást někteří rodiče a návštěvníci naší mateřské školy, protože je ve dveřích vítá 
velký plakát s logem Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a kde je ještě navíc 
nápis Šablony MŠ Na Vrcholu. 

V červenci loňského roku jsme se totiž zapojili do výzvy MŠMT, kde cílem tohoto projektu je zvýšení 
kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. 

K 31.7.2016 podala ředitelka žádost o finanční dotaci a po procesu hodnocení a schválení získala pro 
mateřskou školu v únoru 2017 částku 228.208,- Kč. 
Získaná finanční podpora EU je určena na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP 
zaměřené na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi ; dva pedagogové 
absolvují v rámci projektu akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na osobnostně sociální 
rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole; na organizování odborně zaměřená tematická setkávání 
rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy; 
jeden pedagog absolvuje vzdělávací program DVPP, prostřednictvím kterého bude rozšířena síť 
logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím bude podpořen 
přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči 
předškolních dětí. 
Do konce školního roku máme pro rodiče připravené přednášky a setkávání s odborníky s těmito 
tématy:  
Školní zralost a úskalí před vstupem do 1.třídy, Jak se připravit na vstup mého dítěte do 
1.třídy,Podpora řeči dítěte ve věku 3-6let – Stravování dětí v předškolním věku Prevence úrazů dětí a 
jejich bezpečnost Psychický vývoj dítěte. 
Čerpání finanční podpory je omezeno do 31.8.2018



Rychlé novinky ze 
školky: 

Zimní černá hodinka u 
Broučků 

Tentokrát se to opravdu podařilo. Pošmourné počasí 
s elektrickou svíčkou navodilo tu pravou, útulnou 
atmosféru. Děti si opět vyzkoušely, jaké to je 
"vystoupit" před ostatními a navzájem si pomáhaly 
překonat ostych. Zažily krásný pocit podělit se o 
svůj "um" s kamarády, odměnit druhého potleskem, 
úsměvem, či pochvalou... 
Nejprve se zapojovaly především starší děti, ale bylo 
velmi milé, že se postupně přidala i velká část těch 
nejmenších. Slyšely jsme vypravovat veršovanou 
pohádku od F. Hrubína " O Smolíčkovi" a několik 
veselých autorských pohádek . Děti také zpívaly, 
dávaly hádanky, a dokonce jsem si vyslechly  i celou 
"Mravenčí ukolébavku " (autorské dvojice Uhlíř a 
Svěrák)… 

Na závěr ještě vypravovala pohádku " Zimní 
královna" paní učitelka. Děti napjatě poslouchaly, 
nakreslily k vyprávění krásné obrázky a o ději jsme 
si pak společně povídali... 

Po celou dobu " černé hodinky" panovala uvolněná 
atmosféra, děti byly velice kreativní a v pohodové 
náladě. 

Děkujeme rodičům, kteří jim svým povzbuzením či 
nápadem pomohli. Přispěli tím k výslednému 
spokojenému pocitu dětí z úspěšně zvládnuté 
činnosti. Děti i díky tomu prožily pěkné dopoledne . 

Jak byla Sluníčka v knihovně 

Několik dní před návštěvou knihovny si děti ze třídy 
Sluníček přinesly do školky své nejoblíbenější 
knížky. Z knížek jsme si četli a prohlíželi ilustrace. 

Děti si hrály "na knihovnu" a knížky si jakoby 
půjčovaly, dokonce si vyrobily "průkazky" . 
Konečně nadešla středa 8. března a pěšky jsme se 
vydali do Kulturního centra Vozovna, kde se 
knihovna nachází. Od učitelek si děti převzala milá 
paní knihovnice. Děti usadila na pěkné dřevěné 
pódium s barevnými polštáři. Pódium bylo 
nasvícené lampami ve tvaru nafukovacích balónků. 
Děti pozorně poslouchaly rady, dle čeho najdou tu 
správnou knížku (např. obrázek princezny = 
pohádky) a "jak na to", když by si chtěly knížky 
vypůjčit domů. Některé děti se pochlubily, že 
čtenářský průkaz mají a že už v knihovně s 
maminkou byly. Pro většinu dětí to však byly 
informace nové a jeden přes druhého děti slibovaly, 
že si určitě nějakou knížku někdy půjčí . Pak paní 
knihovnice dětem představila nejslavnější autory 

d ě t s k ý c h 
knih. Vlastně 
t o b y l o 
naopak nebo 
zá roveň . V 
j e d n é r u c e 
d r ž e l a 
f o t o g r a f i i 

autora a v druhé ruce knížku. Hned děti věděly, že 
paní knihovnice v jedné ruce drží knihu Povídání o 
pejskovi a kočičce a o fotografii v druhé ruce se 
dozvěděly, že je na ní pan Josef Čapek, a že knížku i 
ilustroval. A tak se děti mohly seznámit i s Karlem 
Čapkem (pejska Dášenku poznaly okamžitě), 
Boženou Němcovou, Karlem Jaromírem Erbenem, a 
dokonce i s Hansem Christianem Andersenem. 
Nechyběl ani audio poslech Pošťácké pohádky a 
následné shrnutí, co se děti dozvěděly. Na závěr si 
děti mohly prohlédnout dětské knížky, které si z 
regálů vybraly, nebo si mohly nakreslit na památku 
obrázek. 
Děti si z knihovny 
odnesly nejen 
pěkné a poučné 
zážitky, ale i 
brožurku "Moje 
první knížka z 
knihovny". 
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Ježci se zapojili do projektu ,,Mezi 
námi" 

Posláním této neziskové organizace je stmelovat 
generace, především tu nejmladší s tou nejstarší.  
Cílem tedy je, aby k sobě obě tyto generace opět 
našly cestu.  

Jak organizace naplňuje své poslání? Mezi námi 
nabízí dva programy - Program "Povídej" a program 
"Přečti". S pomocí koordinátorek propojuji děti z 
mateřských škol s příjemci péče ze seniorských 
zařízení. Takto vzniklá mezigenerační skupinka, 
která se pravidelně jednou měsíčně setkává v rámci 
m í s t n í 
komunity a 
s p o l e č n ě 
t r á v í č a s . 
Vý tvarnou, 
h u d e b n í , 
divadelní či 
s p o r t o v n í 
č i n n o s t í , 
v ý j i m k o u  
a le nejsou 
ani deskové 
hry, zahradní slavnosti či společné výlety.  

Do programu "Povídej" se zapojily i děti ze třídy 
Ježků. A jak to celé probíhalo? Ve středu 8.3. jsme s 
dětmi vyrazili do nedalekého Domova seniorů. 
Cestou jsme si povídali, co nás asi u babiček a 
dědečků bude čekat. Když jsme dorazili, babičky už 
byly připravené na naše první společné tvoření. Měli 
jsme vyrábět papírové tulipány. Přes počáteční 
stydlivost jsme se během chvilky rozkoukali a dali 
jsme se do díla. Babičky na nás byly moc hodné a 
velmi nám pomáhaly. měly z nás velkou radost, jak 
nám to jde a my měli radot, že jim můžeme udělat 
radost. Během chvilky se na stolech objevila celá 
louka papírových tulipánů. S babičkami jsme si na 
závěr společně zazpívali. Ani se nám nechtělo 
zpátky do školky, ale to nevadí, protože se za nimi 
zase brzy vydáme! 

Masopustní karneval u Broučků 

Letošní masopustní veselí jsme zahájili nafukováním 
balonků a tancováním ve dvojicích. Děti už dobře 
znají pánskou a dámskou volenku; v letošním 
školním roce musí děvčátka stále vypomáhat z 
důvodu jejich početní převahy, ale užíváme si při 
tom dost legrace. 
U d ě l a l i j s m e s i 
„ m a š i n k o v o u “ 
přehlídku masek, v 
družs tvech j sme 
s o u t ě ž i l i o 
n e j r y c h l e j i 
„naplněnou jitrnici“, 
v skládání „puzzle“ 
a v p ř e n á š e n í 
vajíček na lžících.  
Na závěr jsme si pak 
v naší třídě pomocí 
k o u z e l n é hů l k y 
př ičaroval i malé 
dárky – bublifuky. 
Venku jsme je hned 
všichni vyzkoušeli a 
radovali se z křehké krásy bublin 
Všem rodičům velmi děkujeme za krásné kostýmy a 
výborné pohoštění! 

Naši Plaváčci 

Plavecký 
výcvik začal 2. února 2017 
ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka. 
Na plavání se děti těšily, některé se však toho 
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obávaly. Většina se setkala se známým prostředím, 
protože plavecký areál již dříve navštívily s rodiči. 
Pro několik dětí to však bylo něco nového a 
nepoznaného. 
V první lekci trenéři vycházeli z toho, že každé dítě 
má odlišnou zkušenost s vodním prostředím, a že 
děti jsou na různé technické úrovni "plavání". Proto 
v první lekci byly děti rozdělené dle předvedené 

výkonnosti do tří družstev ( želvy, ryby, delfíni). 
Všechny děti byly vybavené nadlehčovacími 
pomůckami kolem pasu a na rukou, tak si bezpečně 
mohly hrát ve vodě s plovacími deskami. Závěr 
lekce byl, je a bude ukončen mohutným zapískáním 
hlavního trenéra. To znamená, že všechny děti musí 
z vody ven a nikdo tam už nesmí skákat! 
Během prvních šesti lekcí se děti naučily dýchat do 
vody, kraulové a znakové nohy, plavat na zádech a 
též se pokusily o prsařské záběry paží.  
Nedílnou součástí každé lekce jsou hry. Děti se 
mohou za odměnu svézt po skluzavce do vody, 
zahrát si "vodní pólo" na opravdovou branku, plavat 
s destičkami a skákat z nich nebo si jen tak hrát ve 
vodě s kamarády. Děti mají za sebou třetinu výcviku. 
Na dětech už  jsou vidět znatelné pokroky. Nebojí se 
vody a na každou novou hru (plavecký výcvik) v 
bazénu se těší.
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Předvánoční setkání s 
babičkou Věrou 

V krásném adventním období jsme měli to 
potěšení setkat se s velice milou paní – babičkou 
Věrou. Je to babička Miliho Adamce. Byla tak 
hodná, že si pro nás naprosto skvěle a pečlivě 
připravila výtvarnou dílničku a povídání nazvané 
„Vánoce mého dětství“. 
Ukázala dě tem doma vyrobený bet lém, 
inspirovaný Ladovými obrázky. Barvitě vyprávěla, 
jak figurky vznikaly, a co si k nim vymýšlela za 
příběhy, když byla malá, a jak prožívali Vánoce u 
její babičky. Potom děti měly možnost vyrobit „co 
nejdelší“ řetěz tak, jak ho dělali už naši předkové. 
A to slepováním barevných proužků papíru. 
Obrovskou atrakcí bylo pouštění lodiček s 
malinkými svíčkami, děti se na mihotající 
plamínky nemohly vynadívat. Na závěr babička 
Věra přečetla dětem pohádku, která byla její 
oblíbená a teď se stala oblíbenou pohádkou jejich 
vnuků. Pro každého Broučka měla připravený 
milý dáreček, což dětem udělalo velikou radost. 
Bylo to velice příjemné dopoledne nejen pro děti, 
ale i pro paní učitelky. Setkání s tak milou a 
laskavou babičkou zahřeje na duši nejen malé 
děti, ale i děti už dávno dospělé. Velké díky 
babičko Věro!
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DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH 
Úterý 28. března 8,00-11,00 Úterý 11. dubna 8,00-11,00 
Vážení rodiče, v tyto dny jste srdečně zváni se svými dětmi do naší mateřské školy. 
Budete mít možnost: 
- prohlédnout si prostory mateřské školy 
- vyzvednout si "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" 
-pohrát si u nás se svými dětmi 
-informovat se o školním vzělávacím programu 
-dostat odpovědi na případné dotazy 

Vlastní "Zápis do mateřské školy" proběhne v kanceláři ředitelky ve dnech: 2. 5. a 3. 5. 
2017 od 13h do 17h.  

Zákonný zástupce odevzdá dokumenty k přijetí dítěte do mateřské školy. Jedná se o 
administrativní jednání, prosíme rodiče, aby přišli bez dětí.     
            
www.msnavrcholu.cz

OTEVŘENÁ ŠKOLKA
Naše mateřská škola pořádá pravidelná hrací, adaptační odpoledne. 

Pro koho: pro děti od 2 let a rodiče, kteří se hlásí do naší 
MŠ  

Kdy: 28.2., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 
6.6.2017 

Od kolika:  Začínáme v 14.30 a končíme v 15.30.  
Kde: Třída C - Ježci 
Děti se seznámí s prostředím mateřské školy, pohrají si a poznají nové 
kamarády. S sebou budete potřebovat pouze přezůvky.  www.msnavrcholu.cz
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Příjemně strávené     Velikonoce přeje za celý kolektiv 
MŠ Na Vrcholu     Mgr. Jana Vaníčková


