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individuální přístup
respektující komunikace mezi všemi
environmentální aspekt
komplexní tematická výuka
venkovní učení s důrazem na region

děkujeme za Vaše vyplnění dotazníku z července 2022. 
Za mateřskou školku máme 32 odpovědí, což je skoro polovina z Vás. Vaše odpovědi jsme
prodiskutovali v rámci pedagogického týmu. Zásadní pro nás byly i Vaše komentáře na konci
dotazníku, které jste mnozí doplnili. Vnímáme každý podnět (i jen od jednoho z Vás) za
důležitý. Určitě Vaše postřehy nebudeme zlehčovat. Naopak je naší povinností zapracovat
komentáře do života naší školy dle našich možností. Výstupy a naše řešení jsme diskutovali
v týmu pedagogů, podle potřeby i s jednotlivci.

K dotazníku jsme přidali i informace, které nám někteří z Vás předali zjara 2022. 
S ohledem na to, že byl dotazník anonymní, nebudeme Vaše texty zveřejňovat. Pokud byste
chtěli cokoli dodat, nebo by Vám chyběla reakce školy na konkrétní věc, obracejte se osobně
na ředitele školy. Naše reakce jsou pro nás závazné a důležité. Pokud byste měli připomínky 
a náměty v průběhu roku, jsme zde pro Vás. 

CÍL ŠKOLY
Žák je připraven pro život. Je odpovědný k sobě, ostatním lidem a všemu, co ho obklopuje.
Škola je moderním centrem pro výuku a výchovu žáků a celé komunity.
 
ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY

Výchovně vzdělávací proces v MŠ
Je pro nás výhodou spojení školky a školy v jedné budově, v jedné organizaci.
V návaznosti na změnu legislativy byly jmenovány zástupkyně ředitele pro MŠ a ZŠ. Jsou
odpovědné za soulad celé organizace a jednotné užívání metod a forem práce. Cílem je větší
propojení činnosti v celé organizaci a příprava dětí na školu, příprava žáků na vyšší ročníky,
přechod na 2. stupeň, příprava na život. Třídy školky chystáme jako připravené prostředí pro
děti, kde budou pracovat s pomůckami, které budou využívat i v ZŠ. Zároveň probíhají
vzájemné konzultace mezi pedagogy, diagnostika dětí, potřebná náprava a včasné předání
informací k případnému odkladu školní docházky. Podle cíle školy je pedagog průvodcem dětí,
nabízí a vede jednotlivé činnosti. Každý pedagog v naší škole je odpovědný a empatický ke
své práci a k dětem, které nám svěřujete. Respektující přístup musí být samozřejmý
a přirozený. Jen tak můžeme navázat vzájemnou důvěru s Vámi a Vašimi dětmi.
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Pedagog MŠ chystá činnosti podle našeho vzdělávacího programu individuálně podle potřeb
a možností dětí. Rozvíjí tak jejich vědomosti, dovednosti, postoje, schopnosti a hodnoty
v souladu s moderní pedagogikou 21. století. Zásadní změnou je pravidelná práce pedagoga
ZŠ ve třídě Žabek - jako provádění a přirozená příprava na přechod do ZŠ a zároveň vzájemná
konzultace. Ve druhém pololetí plánujeme odpolední setkávání předškoláků, rodičů a pedagogů
školky a školy, ukázky práce a podpora pro přípravu na školu.
Od září pak každá třída minimálně jednou týdně vyráží na průzkum okolí školy a Ostopovic.
V zimním období bude probíhat činnost v sokolovně. Doplníme tak pobyt na zahradě školy, 
kde budou děti trávit více času především v odpoledních hodinách při čekání na rodiče. 
Bude nabídnuta školka v přírodě.

Komunikace pedagogů s rodiči
Je povinností pedagogů předávat rodičům průběžně zprávy o vzdělávání a výchově dětí.
Možností je více. Především každý den dle potřeby a zájmu rodičů. Tyto krátké konzultace
probíhají mimo šatnu dětí - tedy osobně ve vstupní hale, případně ve sborovně školky.
Zamezíme tak veřejné diskuzi mezi ostatními rodiči a dětmi. Další možností je domluva termínu
schůzky. Od tohoto školního roku budou zavedeny Trojlístky, které fungují v základní škole.
Rodiče budou dvakrát v roce pozváni na konkrétní termín, kde se účastní dítě, rodič a paní
učitelka. V případě potřeby pedagog informuje rodiče okamžitě (úraz, důležitá informace a
jiné). Tento pokyn platí i pro vedoucí kroužků. Dalším komunikačním kanálem pak je Edookit,
který ve školce zavádíme od září. Zde uvidíte učivo a cíle práce pedagogů s dětmi. Omlouváte
nepřítomnost a komunikujete s pedagogy formou zpráv.
Rodiče vyzýváme ke vstupu do tříd školky - ráno při příchodu i odpoledne při odchodu.
Společné pozdravení dětí, rodičů a pedagogů, vzájemné poznání se a komunikace, řešení
vašich nejistot.

Zveme Vás rodiče do tříd i na delší dobu, pokud se na tom s pedagogy domluvíte a je to
přínosné pro Vaše děti - například při čtení před odpoledním odpočinkem. Hlídáme i jasnější
informace k akcím a průběhu prázdnin (přerušení provozu školky), aby nedocházelo 
k nejistotám.

Za pedagogy školy
Mgr. Petr Juráček 

V Ostopovicích 
16. 11. 2022












