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Září v září školička, 

na děti se těší. 

Někoho sem přivezou, 

někdo bude pěší. 

Uplakánek, hrdina, 

Honza nebo král. 

V září všechno začíná, 

jak to bude dál? 

Časem se sem všichni těší, 

ti co jezdí i ti pěší. 

Kdo je moudrý ten to ví. 

Kdo si hraje nezlobí. 

 



Vážení a milí rodiče,  

 

Srdečně Vás všichni vítáme po prázdninách 

a i tento školní rok Vás bude provázet životem v naší 

školce Krteček a společně s ním Vám představujeme 

školní časopis, který Vás bude informovat o tom, co se    

u nás událo, ale také o tom, co nás teprve čeká. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ:       
 

 Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání:   

        Bc. Zdeňka Burdová 

 T 

 řídní učitelka:             Andrea Kurkinová  

 Školnice a paní uklízečky:  Denisa Soukupová 

                               Eva Semerádová 

 Vedoucí kuchyně  

a paní kuchařka:     Vlasta Nováčková 



Základní informace  
 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. 

 

 Scházíme se každé ráno před svačinkou a společně si podle svého přání hrajeme.  

Od 8:30 do 9:00 se společně dozvíme, co nás čeká v daný den, následuje chvilka 

s cvičeníčkem ,  

od 9.00 do 9.30 svačíme a pak už s pomocí Krtečka objevujeme, jak je svět 

zajímavý a krásný.   

Kolem 10:00 se vypravíme na pobyt venku, nejraději jsme na školní zahradě, 

chodíme ven i za méně příznivého počasí, abychom si utužili zdraví! 

Každý den nás po vycházce čeká dobrý a zdravý oběd a po něm odpočíváme  

(13.00 – 14.30). Po odpočinku (14.30) chutná svačinka a už se těšíme na hraní 

nebo další zajímavou práci s paní učitelkou, při které si připomeneme, co jsme se 

dopoledne dozvěděli (15.00-16.00). 

A když už je vše hotovo, počkáme si při hrách ve třídě nebo při dobrém počasí   

na zahradě na maminku či tatínka a s nimi jdeme společně domů.  

   

Pravidla soužití v mateřské škole 

 
Jsem človíček a nejsem prasátko:       

 všechny věci mají své místo a tam je uklidím  

  splachuji, umývám si ruce a čistím si zuby 

 nenechám po své práci nepořádek  

 starám se, aby byl můj stůl čistý po každém jídle 

 

Když mluvíš, nebudu tě rušit  

 máš právo říci svůj názor 

 máš právo dokončit svoji myšlenku 

  svoje rozhodnutí a potřebu oznamujeme zřetelně 

 

Je to tvoje a já to respektuji  

 tvoje věci si neberu bez tvého vědomí 

  tvoji stavbu nemohu zrušit bez dohody s tebou 

 můžeš odmítnout moji nabídku 

 

Nechci ti ublížit  

 chovám se tak, abych nikomu nezpůsobil bolest 

 chovám se tak, abych nikomu nepřekážel 

 hluk nám škodí, jsem tichý 



 

Jsem váš kamarád  

 dohodneme se bez hádání 

  mohu požádat o pomoc, umím poděkovat 

 všechno si půjčujeme 

 neničím společné hračky 

 chci být s vámi a chovám se přátelsky a slušně 

 požadovanou pomoc rád poskytnu 

  

Naše pravidla učí děti žít a pracovat v sociální skupině, směřují k prioritnímu 

cíli začleňování dětí do předškolního vzdělávání a ten velmi výstižně zní v citátu 

Jana Wericha: 

                          “Přátelství je součástí lidského štěstí” 

 

  

 
 

 



JAKÉ RUBRIKY ZDE NAJDETE:  

 
 CO SE VE ŠKOLCE ODEHRÁLO V UPLYNULÉM MĚSÍCI 

 CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI PŘÍŠTÍM 

 BLAHOPŘÁNÍ DĚTEM, KTERÉ OSLAVÍ V DANÉM MĚSÍCI 

NAROZENINY 

 BÁSNIČKA, POHÁDKA, HÁDANKA ČI PÍSNIČKA, KTEROU 

SE BUDEME V DANÉM MĚSÍCI UČIT 

 KOUTEK PRO PŘEDŠKOLÁKY („ŽIRAFY“)  

 RECEPT ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

 

ZÁŘÍ – KRTEK POPRVÉ  

VE ŠKOLCE 

 

1. Seznamujeme se (1. září – 9. září) 

2. Já a moji kamarádi (12. září – 16. září) 

3.  Sklizeň na zahrádce, na poli (19. září – 23. září) 

4.  Sólo pro jablíčko (26. září – 30. září) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 2022 

 
o 1. září  Zahájení nového školního roku 2022 – 2023 

             Přivítání nových a dětí a jejich rodičů v 8.30hod 
 

o 6. září  schůzka s rodiči  

(od 16.30 hod, prosíme o účast bez dětí) 

 

o 7,14,21. září  ICT pro předškoláky (od 13.00- 14.00 hod, 

místo konání ZŠ Chrášťany) 

 

o 26. září  „PROJEKT: „Srdíčkový den“  (dopoledne) 

 

o 27.září  Krtkova školička – 3. ročník ( vždy děti 

s rodiči, od 16.00hod)  

 

o 29. září  společné hry předškoláků v ŠD Chrášťany 

(13.00  14.30 hod) 

 

o 30. září  společné hry dětí ŠD a MŠ ve školce (15.00 

– 16.00 hod) 

   

o  (prozatím bez termínu)Předškolička (pro děti 3. ročníku, kteří 

budou navštěvovat ZŠ Chrášťany, 13.00 – 14.30 hod, místo 

konání ZŠ Chrášťany) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      



Robert Fulghum 

 

„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT o tom, jak žít, co 

dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. 

Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na 

pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil“: 

 

 O všechno se rozděl.  

 Hraj fér.  

 Nikoho nebij. 

 Vracej věci tam, kde jsi je našel. 

 Uklízej po sobě. 

 Neber si nic, co ti nepatří. 

 Když někomu ublížíš, řekni, promiň. 

 Před jídlem si umyj ruce. 

 Splachuj. 

 Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. 

 Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den 

trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. 

 Každý den odpoledne si zdřímni. 

 Když vyrážíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho 

za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 

 Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém 

kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo 

vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. 

 Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko 

v kelímku - - všichni umřou. My také. 

 A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, 

které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE. 

(Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil 

v mateřské školce: Krédo) 

 

 



 

 

 

 

 

PŘEJEME  DĚTEM HODNĚ RADOSTI, 

ZÁŽITKŮ, KAMARÁDSTVÍ 

 A POROZUMĚNÍ  

V NAŠÍ-VAŠÍ ŠKOLCE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


