Kronika – Co nám přinesl školní rok 2014/2015
1.9. 2014 nám začal nový školní rok, který přinesl několik nečekaných,
neplánovaných organizačních změn, ale také spoustu krásných prožitých chvilek
s dětmi.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo naši mateřskou školu celkem 65 dětí,
které byly rozděleny do 3 tříd – Koťátka, Štěňátka, Sluníčka.
Třída Štěňátek, kterou navštěvovalo 15 „Štěňátek“, se scházela v ZŠ, kde již
druhým rokem měli vybavenou svou třídu, třída Koťátek a Sluníček zůstala na
hlavní budově. Třídu Koťátek navštěvovalo 22 „Koťátek“, třídu Sluníček „28“
Sluníček.
Hned v září jsme museli řešit organizační změny z důvodu nepřítomnosti paní
učitelky. Do třídy Sluníček nastoupila místo paní Vávrové paní Mgr.Veronika
Nováková, která nás však ještě ve zkušební době opustila a museli jsme tedy
najít jiný zástup. Od listopadu pracovala s dětmi Tereza Stašková, která zde
pracuje dosud.
K dalším organizačním změnám muselo dojít také ve 2. třídě Štěňátek, kam
nastoupila jako zástup paní Škarpová Lucie, která také ve zkušební době
spolupráci ukončila. Ze zdravotních důvodů ukončila svou práci učitelky také
paní Štefková Helena, které patří velký dík za celoživotní práci s dětmi.
Celý školní rok byl naplněný spoustou akcí pro děti, pro děti a jejich rodiče i
veřejnost. Za zmínku snad stačí dlouhodobá spolupráce s Divadélkem Beruška,
Smíšek, která pravidelně jezdí dětem hrát veselé pohádky. Pestrost nabízených
akcí, jako Dýňové tvoření, Hrátky s rodiči, Vánoční svícení, Čarodejnice, MDD,
barevné dny, Pasování školáků, výlet do Mrňouskova… je možné shlédnout na
stránkách v sekci fot, nebo v sekci co se nám povedlo.
Na mnoha akcích děti prezentovaly, co se ve školce naučily. Předvedly
maminkám krátké pásmo s písničkou a pohybem a při Slavnostním pasování na
školáka měl každý prostor sám sebe představit.
V loňském školním roce jsme měli celkem 28 „předškoláků“. Od září nastoupí
do první třídy z naší školky 22 dětí a dalších 9 dětí do tzv. přípravné třídy.
Znamená to tedy, že nám z mateřské školy odešlo celkem 31 dětí.

V květnu k zápisu přišlo celkem 13 dětí. 11 jich bylo přijato.
Prezentace všech akcí a informace na webových stránkách jsou důkazem toho,
co všechno děti ve školce dělají, co zde zažijí a také co prožijí. Průběžně během
celého roku jsou rodiče informováni o připravovaných akcích a v závěru i o
jejich průběhu.
Věřím, že to tak bude pokračovat i v dalších letech. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem zaměstnancům, rodičům, obci, škole i ostatním složkám, které
nás podporují a spolupracují s námi.
Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ

