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Mateřská škola vítá všechny děti v novém 

školním roce 2022 - 2023 

Vítání, na které jsme se velmi těšili, probíhalo v příjemné atmosféře, skoro všechny děti 

přicházely s úsměvem na tváři. Objevilo se jen opravdu malinko slziček, které jsme hned 

zase schovali.  

Těšíme se na skvělý nastávající rok, určitě bude veselý a radostný pro děti, jejich rodiče 

i naše zaměstnance. 

Pro děti je připraven na každý den pestrý program.  

Vyzkoušejí si aktivity v různých oblastech jako je cvičení, zpívání, kreslení a malování, 

logo prevence, poznávání přírody, EVO, EKO, environmentální výchova, pregramotnosti, 

minimální preventivní program, sebeobsluha apod., jednotlivé činnosti jsou často 

vzájemně provázané.  

Činnosti jsou propojeny tématem a jsou plánovány tak, aby se střídaly a pokrývaly různé 

oblasti. Děti rozvíjíme ve všech oblastech předškolního vzdělávání.  

Pedagogická činnost se odvíjí od Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání (ŠVP PV). Náš má  název  „Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, 

hrajeme si spolu rádi, protože jsme kamarádi" ŠVP PV vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).  

Každé dítě je jiné, každé má jiné silné stránky a jiné slabé stránky. Snažíme se s tím 

pracovat individuálně. Pomáháme jim překonávat to, čeho se bojí, a také dávat prostor a 

povzbuzovat je v tom, co je baví. 

Snažíme se program dělat tak, aby byl pro děti zajímavý a vzbuzoval v nich zvědavost. 

Tím se děti mnohem více naučí. Chceme, aby toho při učení co nejvíce prožily a vše 

si osahaly. 

Vedeme u dětí podrobnou diagnostiku jejich rozvoje, tzn., že vidíme, jak se v 
jednotlivých oblastech rozvíjí, a v případě potřeby s dětmi na daných oblastech 
pracujeme. Výsledkem je, že jsou děti kvalitně připravené na vstup do školy. Poznáme 
jejich silné stránky a i případně stránky slabší, které jsou potřeba více rozvíjet. 
K diagnostice využíváme i knihu Diagnostika dítěte předškolního věku od Jiřiny 
Bednářové. 
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Příprava na školu 

V posledním roce školní docházky, děláme s dětmi soubory cvičení pro děti 
v předškolním roce a k tomu nám pomáhá i kniha Předcházíme poruchám učení - 
Brigitte Sindelarová. 

Jednou z nejdůležitějších věcí pro přípravu na školu nejsou jen znalosti a dovednosti, ale 
chuť poznávat nové a chtít se učit. Proto se toto snažíme v dětech podporovat.  

Děti se nesmí bát zeptat nebo si věci vyzkoušet.  

 Vzdělávání po celou dobu školní docházky připravujeme tak, aby, až přijde čas na 
vstup do základní školy, byly připravené a těšily se na ni. 

Všichni zaměstnanci naší mateřské školy mají děti rádi a práce s nimi je baví.  

Přejeme si, aby to děti i rodiče cítili a všem tu s námi bylo hezky.  

Uvědomujeme si, že během týdne s námi děti stráví víc času než s rodiči, a tak je pro 
nás moc důležité, aby se cítily dobře. 

Spolupráce s rodiči 

Zajímá nás, jak vnímáte Vaše dítě Vy, jak mu můžeme usnadnit případné těžké chvíle. 
Co prožívá a čím prochází. Chceme Vám předávat informace, co se během dne Vašemu 
dítěti dařilo a někdy i nedařilo. 

A tak Vám, milé děti, přejeme hodně úspěchů, radosti a šťastných chvil v novém školním 
roce.  

Těšíme se na milou a úzkou spolupráci s rodiči. 

Mgr. Bc. Irena Kovářová a kolektiv MŠ Hodkovice nad Mohelkou 

 

 

 

 

 


