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Ohlédnutí za 1. pololetím školního roku 2017/2018
Do konce září 2017 bylo do MŠ přijato 25 dětí – 17 chlapců a 8 děvčat. Z toho je 13
předškoláků, které připravujeme na vstup do základní školy 2x týdně ( plní úkoly
v pracovních sešitech, pracovních listech, pracují na tabletech a počítačových výukových
programech). Mezi přijatými byly i 4 dvouleté děti, dva nastoupili hned v září a dva po
dohodě s rodiči měli přijít do konce prosince.
Bohužel od listopadu jsme byli nuceni ukončit předškolní vzdělávání 1 dítěti na základě
zrušení výjimky při vyšším počtu dětí( usnesení rady Městyse Ročov ), abychom neporušili
vyhlášku.
Během září nám MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) schválilo žádost o
dotaci na asistenta ( žádost podána v květnu 2017). Finanční prostředky ( cca 250 000,- Kč)
budou použity na mzdu asistenta, školení zaměstnanců, didaktické pomůcky pro děti. Nebyl
to zrovna lehký úkol, získat sem k nám na Ročov pracovní sílu – asistenta pedagoga.
Abychom prozatím zajistili po provozní a bezpečnostní stránce chod MŠ, podali jsme v září
žádost o prodloužení pracovní pozice pečovatelka k dětem a od listopadu i další pomocnou
sílu do školního zařízení. Obě tyto pracovnice jsou hrazeny z ÚP Louny.
V lednu k nám nastoupila nová pracovní síla – asistentka pedagoga z Loun, která zde bude
do konce školního roku 2017/2018 na plný úvazek.

Konec roku 2017 byl pro naše děti velmi bohatý. Za výhru ve sběru druhotných surovin (1.
místo v PET lahvích, 2. místo v papíru) jsme získali šeky v hodnotě 6 000,- Kč na nákup dět.
hraček ( didaktické pomůcky, kočárek, panenky, stavebnice, auta, traktory, míče, dráha pro
auta, boby,…), které děti našly pod vánočním stromečkem.

Ani Mikuláš s čertem se nenechali zahambit a dětem nadělili nejen balíčky se sladkostmi
(perníky napekla naše šikovná paní kuchařka), ovocem a knížkou, ale také do herny 3 sedací
vaky a 2 velké stavebnice LEGO ( vesmírná stanice a společnost). Vše z příspěvku krajského
úřadu. To bylo radosti mezi dětmi.

Za finančního přispění Krajského úřadu se ještě nakoupila „Housenka“ – didaktická pomůcka
pro manipulaci ( labyrinty) v hodnotě necelých 13 tisíc korun.

Z dotačních peněz se pořídilo logopedické zrcadlo, domek na zahradu, branky pro fotbal,
stolek s lavicemi, prolézačka housenka na zahradu školky. Už se těšíme, až to na jaře
budeme moc všechno používat.
Samotné děti od září do konce prosince vystupovaly s pásmem u rozsvícení vánočního
stromu v Ročově, a na vánoční besídce v samotné školce.

Taneční kroužek při MŠ dělal radost důchodcům v KD ve Smolnici na vánočním posezení se
svými tanečky, písněmi a pohádkou Mrazík.

V období podzimu a vánočního adventu proběhly v MŠ dílničky na dané téma s rodiči a
veřejností. Všem se výrobky moc povedly.

Pro děti, rodiče a veřejnost jsme pořádali každoroční Lampionový průvod a Dýnějádu.

Před svátky děti navštívily divadlo Rozmanitostí v Mostě a loutkové divadlo v Ročově. I
v místní knihovně si vyslechly vyprávění paní knihovnice a mohly si prohlížet knížky.

Nový rok nám nezačal moc dobře. Hodně dětí onemocnělo chřipkou, střídavě mezi ně
popadali i zaměstnanci školky. A protože se v ústeckém kraji objevila i epidemie žloutenky,
udělali jsme v MŠ preventivní opatření (zvýšená hygienická pravidla). Naštěstí u nás žádná
žloutenka nebyla, asi jsme ji zastrašili pečlivou hygienou.
Během října až prosince se děti účastnily soutěže s Domestosem a plnily zadané úkoly
(vyráběly z ekologického materiálu, učili se písně na dané téma, hrály si na lovce bakterií.).
Za účast v soutěži děti dostaly omalovánky, zábavné hry a snad dorazí i šek v hodnotě
7 000,- Kč na zakoupení hygienických prostředků Domestos. Škoda, že se nám nepodařilo
vyhrát hlavní cenu 100 000,- Kč, penízky by se hodily na opravu staré umývárny a WC v
přízemí u školní jídelny.

V lednu se starší děti byly podívat na kamarády v ZŠ Ročov na dni otevřených dveří.
Druhé pololetí je před námi a co nás, čeká, už částečně víme. Vy se nechte překvapit a
přijďte se podívat na Den otevřených dveří, který se koná 26. 4. 2018 v naší školce. Jste
srdečně zváni i na další akce, informace o nich naleznete na webových stránkách školky a
vyvěšených plakátech. Děkujeme, že máte o nás zájem a podporujete nás.
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