
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Vaše děti vzděláváVaše děti vzděláváVaše děti vzděláváVaše děti vzdělává    

  
1. oddělení CIPÍSEK          p. uč. Alena Horklová        
                                           p. uč. Jarmila Petrošová 

  
2. oddělení RÁKOSNÍČEK  p. uč. Jarmila Forgačová 
                                            p. uč. Jitka Šugarová 
 
3. oddělení KRTEČEK        p. uč. Bc. Taťána Řehová 
                                            p. uč. Ivana Tanušková     
         
4. oddělení KŘEMÍLEK      p. řed. Libuše Klimundová 
                                           p. uč. Sylvie Březinová 
  
5. oddělení MAKOVÁ PANENKA  p. uč. Ivana Havránková 
 
Vašim dětem vaří: 
P. kuchařky: Alena Nevludová,             
                    Naděžda Janošová  
                    Zdenka Komadelová 
Vedoucí ŠJ:  Silvie Kunátová                           
                                                             
O úklid pečuje: 
Školnice: Danuše Polášková 
Vladimíra Mylková  
Gabriela Klimšová 
 
Kontakty: Telefonní čísla: 558 671 035 , 777 652 035 
Webová adresa: www.mspaskov.cz   
 
 



 

 

 

 
je rozpracován do jednotlivých měsíců tak, aby se děti v jeho průběhu 
naučily vnímat přírodu, učit se ji chránit a poznávat. Zaměříme se na 
environmentální výchovu.  
Třídní vzdělávací programy budou vycházet z Rámcového vzdělávacího 
programu a ze Školního vzdělávacího programu pro rok 2010/2011.  
Celým školním rokem bude děti provázet loutka, hračka medvídka, 
kterého děti samy pojmenují. Bude to jejich kamarád, rádce i pomocník. 
Je to on, který je učí a naslouchá jim. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

6.00 hod.              otevření MŠ, děti se scházejí v odd. Cipísek 

7.15 hod.- 8.30    otevřeny všechny třídy,  

                             nabídka ranního úkolu pro děti 

                             pitný režim  

                             spontánní hry s prvky individuálního přístupu     

                                                           skupinové práce, námětové hry   

8.30                     uzamčení MŠ 

8.30- 9.00           úklid po hrách 

                            komunikativní ranní kruh – sdílení, naslouchání, vyprávění           

                            ranní cvičení, hygiena 

9.00                     svačina 

9.15   – 10.00     motivační kruh, činnost dětí v centrech dle tematického celku 

10.00 – 11.45     pobyt venku, hygiena 

11.30 – 12.15     oběd třída Cipísek a Rákosníček, Maková panenka 

11.45 – 12.30     oběd třída Krteček a  Křemílek   

12.30 – 14.00      hygiena, polední odpočinek, čtení, individuální činnosti dětí 

14.00 – 15.30     spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou    

                           V letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod  

15.30 - 16.00      Rozcházení dětí domů v odd. Cipísek, Krteček 

 
Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny 
s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky 
vzdělávání.  
Odchod dětí domů po obědě je umožněn až do 13.00 hodin, kdy děti vyzvedávají starší 
sourozenci ze školy.  
 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ V MŠ se bude vybírat každý měsíc v průběhu  

2. týdne, nejpozději do 15. v měsíci!!!  

Bližší informace o platbách za MŠ jsou uveřejněny na nástěnce v šatnách odd. 

Další informace o platbách- školné Vám podá zástupce ředitelky J. Forgačová, 

stravné –vedoucí škol. jídelny S. Kunátová . Tel. číslo:558 671 035, 777 652 035  



KROUŽKY 

 
Sboreček „Notička“ vede p. uč. Tanušková, Šugarová a  Ječmenková 
                                       PONDĚLÍ 12.15 – 13.00 hod. 
                                   
 

Angličtina s Méďou agentura MR.BEAR´S ACADEMY 
                                       PONDĚLÍ  15.00 – 15.45 hod, 16.00 – 16.45 hod. 
                                       Cena: 1200 Kč / pololetí 
                                  
Keramika    vede p. keramička Šodková, p. uč. Řehová   
                         ÚTERÝ  12.30 – 14.00 hod. (co 14 dní) 
                        Termíny hodin: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2010 

             11.1., 25.1. 2011 
                         Cena: 600 Kč / pololetí 

 
Hudební přípravka s flétničkou vede p. uč. Vojkovský ze ZUŠ 

                                                STŘEDA  12.30 – 13.15 hod. sk. A 
                                               ČTVRTEK 12.30 – 13.15 hod. sk. B 

                                                             Cena: 300 Kč / pololetí 
  
 

Florbal  vedený p. uč. Staněk a p. uč. Moravec 

                PÁTEK  16.00 – 14.00 hod. v tělocvičně v Orlovně 
                Vhodné pro předškolní děti. 
                Cena:800 Kč/ pololetí     
 
Tělocvična ZŠ pro předškolní děti III. a IV. oddělení, vždy ve středu dopoledne.  
Děti potřebují cvičební úbor a sportovní obuv. 
 
Při mateřské škole je veden DDM Vratimov  „ Klub rodičů“ čtvrtek odpoledne 

 

Sezonní aktivity 

 

Sauna řijen – listopad ( pátky) 
Lyžařský kurz 24. – 28. 1. 2011 na Bílé 
Plavecký kurz 29. 4. – 27. 5. 2011na SOU u Selika v Místku  
Podrobné informace o kurzech naleznete na webových stránkách www.mspaskov.cz. 

 
 
 
 



 

Co jsme měli …. Akce ZÁŘÍ 

Zahájení školního roku 2010- 2011 ve středu 1. 9. 2010 
Divadelní společnost Smíšek 24. 9. „ Jak se Honza učil do pěti počítat“ 
Ekodílny 29. 9. I. odd., 30. 9. III. odd. 

Akce ŘÍJEN 

1. 10.   florbal 
4. 10 .  sboreček – zahájení 
           angličtina – zahájení 
5. 10.   keramika - zahájení 
6. 10.   hudební nauka s flétničkou – sk. A 
6. 10.   Ekodílna, IV.odd. 
7. 10.   hudební nauka s flétničkou – sk. B 
           Klub rodičů, 14. 30 – 15. 50 h., v V. odd. 
8. 10.   beseda v knihovně, III., IV. odd. 
           Florbal 
11. 10.  sboreček, angličtina 
12. 10. vánoční focení  
13. 10.  Filmové představení „ Kuky“     
            hudební nauka s flétničkou – sk. A 
14. 10.  hudební nauka s flétničkou – sk. B 
18. 10.  angličtina 
19. 10.  keramika, Třídní schůzka pro rodiče II.odd. v 15.00 hod. 
20. 10.  hudební nauka s flétničkou – sk. A 
21.10.   hudební nauka s flétničkou – sk. B 
22. 10.  florbal 
25. 10.  sboreček, angličtina 
27. 10.  hudební nauka s flétničkou – sk. A 
28. 10. státní svátek, MŠ uzavřena 
27. 10. - 29. 10. omezený provoz, podzimní prázdniny 



 
 

 

 
 
… pozorujeme pod lupou … 
                                                   … modelujeme … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
… navlékáme korálky …          … hrajeme si 
s panenkou… 
 

 
 
 
… stavíme z kostek … 
                                                 … pečeme … 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ZÁŘÍ 

ŘÍJEN 

 



Prohlídka  

hasičského vozidla  

 

   
DĚKUJEME PANU ŠIMKOVI ZA PĚKNÉ 

DOPOLEDNE ☺☺☺☺ 

 
 
 
 



Pozvánka 
 

Srdečně vás zveme  

 
v pondělí 1. 11. v 15. 00 hod. do dílen, 

 

vyrobit si dýňové strašidla, 
lampiónky … 

 
a ve středu 3. 11. V 17. 30 hod na 

 
ZAHRADNÍ REJ NOČNÍCH 

SKŘÍTKŮ 
 

prožít s dětmi kouzelný večer. 

o Připravte dětem lampiónky, blikačky, … 

o Vybíráme 15 Kč na 
dárek, možno 
zaplatit   

       i sourozencům. 

 
     

 
 



  
  
  
  

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
 

VE STŘEDU 3. 11. 2010 
od 16. 00 do 17.00 hodin 

 
 

srdečně vás zveme k prohlídce tříd 
v naší mateřské škole.  

 
 

Přijďte se podívat na pěkné prostředí tříd, ve 
kterém si hrají vaše děti. 

 
Na vaši návštěvu se těší paní učitelky. 

 

 


