TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2020/2021 1. Pololetí -24.9.2020
Přednáška
Verbální projev a výslovnost dětí předškolního věku- Mgr. Michaela Pártlová

Úvod
 Rozdělení třídních učitelek

Seznámení s organizací
 MŠ otevřena od 6:15 do 16:15
 Koťata se schází do 7:15 u Žabiček, poté odchází do své třídy
 Oběd: Žabičky ve své třídě, Koťata v jídelně (pouze ve výjimečných situacích probíhá
oběd pro obě třídy u Žabiček)
 Vyzvedávání dětí po obědě od 11:30 – 12:00
 Vyzvedávání dětí po spaní od 14: 30
o Koťata se před 15: 30 spojují se třídou Žabiček (předcházení do třídy)  pokud
dojde ke dřívějšímu spojení, bude umístěna na dveřích informační cedulka, kde
nás najdete (např. jsme na zahradě, jsme u Žabiček)

Požadavky na rodiče






Podepisování věcí
Dostatek věcí na převlečení
Omlouvání dětí (především předškoláci)
Zástěrka či starší triko na VV
Naučit děti vykat dospělým (předškoláci)

Fotografie
 Na rajčeti pod názvem msstrunkovice01
 Heslo pro vstup do alb
 Nebo na stránkách ZŠ

NOVINKY
Distanční výchova
 týká se pouze Předškoláků
 Nastane v případě uzavření třídy z důvodu karantény, kdy bude pro děti připravena výuka
přes PC, která bude povinná pro všechny předškoláky!

Fb skupina
 Název: MŠ Strunkovice nad Blanicí
 Obsah: fotografie z akcí či činností s dětmi, důležité informace (organizace, prázdniny,
divadla, výlety apod.)

Schůze 1 x za pololetí – Přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte
 Koťata – p. uč. Bc. Kristýna Šimsová - 17. 12. (čtvrtek) od 12:00 – 15:00

 Žabičky
 Malé – p. uč. Jitka Chánová
 Velké – p. uč. Lucie Beránková + asistentka pedagoga Mgr. Monika Kahudová
 Rodiče si domluví s paní učitelkou čas a přijdou na schůzi pokud možno bez dětí
 Obsahem schůze bude poskytnutí informací rodičům o jejich dítěti v konkrétních oblastech,
které dítě zvládá či nikoliv. K nahlédnutí bude také portfolio dítěte, kam zakládáme kresby
postav, pracovní listy a hodnotící listy).
 Cílem je předat rodičům informace o tom, na kterých oblastech dítěte mají zapracovat.

Kalendář akcí - 1. Pololetí
 Plavání (Velké Žabičky + Předškoláci)
o Od 18. 11. – 3. 2. 2021 (každá středa)
o Cena: 65,o Odjezd: 9,00
o Příjezd:11,45
o Oběd: 12,00
 Projektové dny mimo MŠ (výlety) – financováno ze Šablon
o 7. 10. (středa) – Putování s kapříkem Metlíkem (Vodňany), autobusová doprava
o 10. 11. (úterý) – Lesní pohádka v ZOO Hluboká, autobusová doprava
 Projektové dny v MŠ
o 1. 10. – Já muzikant (hudební program pro děti)
o 5. 11. – Tajemství vody (velké Žabičky + Předškoláci)
o 19. 11. – Podzim (hrátky s přírodninami a tvoření)
o
 Pohádky
o 19. 10. – O ježkovi
o 15. 12. – Zimní pohádka

