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Školní zpravodaj
Mateřská škola Sportík

Divadelní
představení v MŠ
i okolních
divadlech.

4x ve školním roce
2015/2016

Sportíkovy toulavé tretry
Název školního vzdělávacího plánu vycházejícího z požadavků
RVP PV vytváří každodenní kostru vzdělávání dětí v MŠ Sportík.
I v letošním roce jsme pracovali v plném počtu 30dětí - 15dětí ve třídě
Sporťáků a 15dětí ve třídě Trpaslíků. Společně s nimi jejich třídní učitelky Radka a Míša. Pokračovali jsme ve spolupráci se sportovní ZŠ Človíček v
Hostivaři, s jazykovou školou School tour a jejich lektorkou angličtiny
Katkou. Úspěšně jsme se zúčastnili závodů atletického trojboje mateřských
škol. Zahájili jsme spolupráci s klinickou logopedkou a speciálně
pedagogickou péči. Provedena byla logopedická despitáž a screening zraku.
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POHYB

VZDĚLÁNÍ

KREATIVITA

Jóga, Atletika, Tenis,
Plavání, Lyžařský výcvik,
Všeobecná pohybová
průprava

Mensa NTC Learning,
Metoda prof. Hejného,
Angličtina, Logopedie,
Předškolní příprava

Výtvarná výchova,
Dramatická výchova,
Hudební výchova,
Tvořivé dílničky
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Poznávací výlety

16x ve školním roce
2015/2016
Návštěvy,
přespávání
a akce s rodiči

20x ve školním roce
2015/2016
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Celoživotní vzdělávání
Neustále se snažíme vzdělávat a
zvyšovat si kvalifikaci.
Ve školním roce 2015/2016 jsme si doplnili
kvalifikaci na několika dalších odborných
školeních a seminářích :
V programu Mensa NTC Learning III,
Předmatematické představy metodou prof.
Hejného, Předadaptační proces v MŠ, První
pomoc pro děti předškolního věku, Hudební
výchova s metodikou, Tělesná výchova s
metodikou, Hry s padákem, Legislativní změny
novely školského zákona.

„Vše co potřebuji znát,
jsem se naučil v
mateřské škole.“
Dětí předškolního věku nám ve školním roce
2015/2016 dorostlo celkem 11 z nichž žádnému
nebyl doporučen odklad povinné školní
docházky. K nim se pak ještě během roku přidalo
další dítě žádající o předčasný vstup do ZŠ.
Celkem jsme tedy v tomto školním roce
připravili 12 předškoláčků, kteří odcházejí do
škol: ZŠ Velké Přílepy, ZŠ Horoměřice, ZŠ
Roztoky, ZŠ Petřiny - Jih, ZŠ Antonína Čermáka,
ZŠ Emy Destinové, ZŠ Dědina, Montessori ZŠ.

Vzdělávací nabídku dětí jsme se ve školním roce
2015/2016 snažili maximálně propojovat do
tematických celků, ve kterých je vzdělávací
obsah dětem nabízen v přirozených
souvislostech, vazbách a vztazích. Jak je vidět
také z číselného součtu jednotlivých aktivit a
akcí, poznatky a dovednosti dětí jsme
obohacovali o vlastní prožitky, což dětem
umožnilo jejich hlubší prožití.
Ve třídě MŠ jsme vybudovali pracovní koutky,
vzdělávací koutek doplnili o nové pomůcky na
rozvoj jemné motoriky a nové stolní hry.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - KOŘENOV 7.-11.3.
Se skupinou 12 dětí jsme na začátku března odjeli do Kořenova Příchovic na školku v přírodě s lyžařským výcvikem. Počasí nám přálo,
sněhu bylo dost, sjezdovka jen naše a nádherné domácké zázemí. Tyto
ideální podmínky napomohly k tomu, že všechny děti zvládly po týdnu
samy nastupovat a vystupovat na vleku - pomě, bezpečně sjíždět,
brzdit, ovládat lyže a slalom mezi zvířátky.
Nezapomněli jsme ani na vzdělávání, proto děti celou výpravou
doprovázel záhadný skřítek Rampušák s hodným vládcem krkonoš Krakonošem, kteří několikrát denně děti zkoušely různými rébusy,
úkoly a hlavolamy, aby nakonec mohly najít cestu k pokladu.
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