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MŠ NA VRCHOLU LÉTO 2022

Vážení rodiče, 
Možná se to nezdá, ale letošní školní rok je pomalu za námi a ten budoucí pomalu klepe na dveře. Než se 
spolu s dětmi rozjedete na dovolené a za odpočinkem, ráda bych vás seznámila s některými organizačními 
věcmi, které budou platit od 1. září  2022. 

1. Úplata za předškolní vzdělávání  
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní  vzdělávání pro 
školní rok 2022/2023, s účinností  od 1.9.2022 takto: 
Neomezená celodenní docházka   900,-Kč 
Povinné předškolní vzdělávání ( děti, které k 31.8. dovrší 5 let)   0,- Kč 
Příkaz do banky na trvalou platbu si zadejte září 2022 – červen 2023, neboť výše úplaty je každý rok 
přepočítávána podle nákladů mateřské školy v předchozím roce. 
 Splatnost nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet MŠ: 
2000785329/0800   
       Variabilní symbol pro děti, které  pokračují  v naší škole, zůstává stejný, rodiče nově přijatých dětí ho 
obdrží na informativní schůzce. Je stejný i pro stravné. 

2. Stravné 
Stravné děti do 6 let:    Celodenní stravné 43,- Kč/den  =   860,- Kč/měsíc. 
Stravné děti od 7 let(OŠD): Celodenní stravné 45,- Kč/den = 900,- Kč/měsíc 
V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim. 
První platba je splatná do 25.8 2022. Poslední platba je splatná do 25.5.2023 
bankovní spojení: 19-2000785329/0800 + VS stejný jako na úplatu (školné) 

3. Školní rok 2022-2023  
začíná ve čtvrtek 1.9.2022, provoz  na pracovištích mateřské školy je  7 -17,30 s tím, že každá třída má 
provozní dobu upravenou, rozpis je uveřejněn v šatnách jednotlivých a na webových stránkách školy. 

4. Adaptace 
- zvykání  se týká dětí, které nově nastupují do naší mateřské školy a nemají žádnou zkušenost být 
samostatně bez rodičů. Adaptační doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a 
zvláštnosti konkrétního dítěte. 

Zprávy z ředitelny
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MŠ NA VRCHOLU LÉTO 2022

Průběh adaptace: 
1. týden 
1. den v MŠ za účasti rodičů – přivítání, vzájemné seznámení – maximálně 1-2 hod. od 8 hodin 
2. den v MŠ bez rodičů – maximálně 1-2 hod. od 8 hodin 
do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10. hod., popř. dle doporučení třídní učitelky 
2. týden 
dopolední docházka – odchod po obědě – 12,00 hod. 
3. týden 
pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 
15hodině. 

Vážení rodiče, 
přeji krásné léto a hodně společných zážitků s dětmi a v novém školním roce na shledanou. 

Ředitelka Vaší mateřské školy  
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Mraveniště 
V květnu to v přírodě už pořádně žije. Vše je v plném proudu, rostliny nám zkrášlují 
vše kolem nás, zvířátka dávají o sobě také vědět. I všem dětem se vlije energie do žil 
a jsou jak hemžící se mravenci, kteří se neustále pohybují a ani únava je nezastaví.  
Mravenec je dětem velmi blízký nejenom tou nepřetržitou energií, kterou mají 
společnou, ale i tím, že ho dobře znají, protože ho často vidí lézt v trávě či na cestě. 
Někdo se bojí jeho kousnutí, jiný si s nimi rád opatrně hraje.  
Jedna menší mravenčí rodinka si postavila mini mraveniště i u nás před schody do 
školky, tak jsme neváhali a tento hmyz jsme podrobně prozkoumali. Vzali jsme si i 
naši oblíbenou lupu, abychom viděli jejich tak důležitá tykadla, ale např. i zakřivení 
nožiček.  
Mravence jsme podrobili i pokusu, kdy jsme v blízkosti našeho mini mraveniště 
položili bílou čtvrtku, na kterou jsme natřeli cukrovou cestu. Zjistili jsme, že 
mravenci velmi rychle najdou oblíbený cukřík, protože si to dokážou sdělit pomocí 
tykadel mezi sebou, a tak během krátké chvíle už mlsalo cukřík na cestičce několik 
mravenců.  
S dětmi jsme si povídali i o cyklu vývoje tohoto hmyzu. Pro lepší představu si 
vyzkoušely pomocí lžiček vybrat z písku „mravenčí vajíčka“ (rýžové burizony) nebo 
zakuklit plyšové zvířátko. Děti měly možnost si prohlédnout knihu, která simuluje 
mraveniště, a naučily se říkanku „Polámal se mraveneček“. Nakonec nechybělo ani 
výtvarné ztvárnění mraveniště, při kterém děti povolily uzdu své fantazii, a každý si 
mraveniště vytvořil dle svých představ.  
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Sluníčka na Židovských pecí 
S dětmi jsme 18.5. navštívili park Židovské Pece. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den. 
Nejen, že jsme se zastavili u každého dětského hřiště, na kterém si děti vyhrály, skákaly na 
trampolíně, lezly po pavučině, ale taky jsme si dali dobrou svačinku a cestou jsme potkávali  a  
pojmenovávali názvy stromů a květin. 

Na památku jsme si vyrobili herbář -  děti si cestou nasbíraly květiny, které následně přilepily na 
listy papíru, a složily je v herbář, domalovaný dle vlastní fantazie so ho odnesly domů. 
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Vítání jara u Ježků 

Pro první přivítání jara jsme si s dětmi z Ježků 
připravili procházku v okolí zahrádek na Balkáně. Při 
vycházce děti hledaly první jarní květiny, pozorovaly 
probouzející se jarní přírodu, květy kočiček, pupeny 
na větvích, pařezy, mravence, zdolávaly přírodní 
překážky a prolézačky. 
Ve třídě jsme v encyklopediích vyhledávali obrázky 
se symboly a znaky jara, prohlédli jsme si atlas 
rostlin a ptáků. Také jsme se učili rýmované hádanky, 
při kterých se děti snažily poznat první jarní květiny. 
Během prvního jarního týdne se děti staraly nejen o 
strašilky ve třídě, ale i o semínka. Byly položené ve 
vatě, děti je zalévaly, pozorovaly je a také 
odhadovaly, které semínko nejdřív vyklíčí. Jaké bylo 
jejich velké překvapení, když se objevily první klíčky. 

Potom děti zasadily osení do kelímku s hlínou a opět zalévaly a hodnotily celý vývoj 
rostlinky. Vyrostlé rostliny přesadily do venkovního záhonu, o který budou i nadále 
pečovat, aby osení pěkně vyrostlo. 
V pohybovém cvičení a hudebně pohybových činnostech jsme napodobovali ptačí zvuky, 
pohyby, kroky, skoky a poskoky. Zatančili jsme si taneček: „Vrabec vrabce štíp“. 
Celou dobu nás prováděla písnička „Hřej sluníčko hřej“. Opakovali jsme také známé 
písně 
“ Na jaře, Travička zelená“ atd. 
Procvičovali jsme i jemnou motoriku při trhání a mačkání krepového papíru (tvoření 
kuliček), stříhání, lepení, modelování a manipulaci s drobnými kamínky, které děti 
skládaly podle své fantazie.  
Opakovali jsme barvy a jejich odstíny, geometrické tvary, pravolevou orientaci v 
prostoru, na ploše i v čase, děti zkoušely samostatně recitovat básničku nebo zazpívat 
jarní písničku.  
Jaro jsme přivítali, jak se patří a náležitě si všech činností hodně užili. 
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Broučci na výletě v Soběhrdech 
Dne 17.5.2022 podnikla třída Broučků výlet do farmaparku Soběhrdy. Po příjezdu nás čekalo 
vnitřní velké hřiště s prolézačkami a klouzačkami. Vyrazili jsme po první trase, kde jsme si 
mohli prohléhnout kozí rodinku, lamy, oslíky a ovce. Po dalších pár krocích na nás už čekali 
velbloudi, kteří nám dělali chvilkový doprovod. Vydali jsme se podle mapy k lesním prasatům. 
Po cestě na nás zabučely krávy až dorazili jsme na námořnickou loď. 

Podívali jsme se na ryby ve vodě z mola a vydali se lesní stezkou. Nutrie se před námi 
schovali, ale za to nám to vynahradili poníci, kteří se od nás nechali i pohladit. Po cestě si děti  
zaskákaly na trampolínách a využily další prolézačkové hřiště. Po cestě na oběd jsme prošli 
kolem vodních ptáků, buvolů a pštrosů. Spokojeně jsme se naobědvali a po obědě se vydali ke 
květinovému mostu. Po cestě jsme potkali slepice a kohouty. Jako poslední zvíře jsme viděli 
klokany, kde se děti mohly, díky prolézačce podívat z blízka. Děti si užily zábavu na největším 
prolézačkovém hřišti a na závěr si mohly zaskákat ve skákacím hradu. Broučci odjížděli z 
výletu s úsměvem na tváři a se spoustou nových zážitků 
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Téma Moje rodina u Berušek 

V životě každého dítěte má rodina velký význam. Je to místo, kde se dítě narodí, kde 
vyrůstá, vyvíjí se a přebírá od svých rodičů a starších sourozenců určité způsoby chování. 
Malé děti napodobují spontánně chování svých rodičů a starších sourozenců. 
Pro zdravý citový vývoj každého dítěte je důležitý společně strávený čas se svými 
nejbližšími. V životě dítěte hrají podstatnou roli i prarodiče. Mají zpravidla více času, těší 
se na svoje vnoučata a jsou tolerantnější k jejich drobným prohřeškům. 
O rodině jsme si povídali i s dětmi ze třídy Berušek. Říkali jsme si jména rodičů, 
sourozenců. Společně jsme se naučili básničku s pohybem – „Táta dupe“. A poté si děti 
namalovaly podle své představivosti a fantazie domeček, ve kterém bydlí se svými rodiči, 
případně sourozenci.  
Básnička na závěr:  Co to očka vidí, 
                                     vidí, vidí, lidi. 
                                     Tátu, mámu, holčičku, 
                                     kluka, dědu, babičku. 
                                     Spolu bydlí v domečku 
                                     na zeleném kopečku. 
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Narozeninový rituál  
(aneb jak slavíme narozeniny v Montessori) 

Narozeniny jsou obzvlášť pro děti velmi krásným a důležitým dnem. Je to přece den, kdy se narodily. 
Každým rokem se toho tolik nového naučí, vypozoruji, objeví. Každý rok našich životu je jiný. Když s 
dětmi ve školce slavíme narozeniny, chceme, aby to byl opravdu jejich významný den. Společně s rodiči 
si před narozeninovým rituálem tvoří knihu o sobě, do které mohou napsat a nakreslit vše důležité. Do 
knihy lepí fotky po jednotlivých rocích a ke každému roku vždy dopisují, jak za rok vyrostly, kolik vážily 
a co se nového naučily, prozkoumaly, objevily. Tvorba téhle knížečky je skvělá příležitost pro rodiče si 
popovídat o životě dítěte a vzpomenout na společné zážitky, které jako rodina mají. Vyrobenou knihu 
děti vždy s radostí přinesou do školky ukázat ostatním kamarádům. Povídají o ni, prohlíží ji a 
představují druhým. 

Rituál jako takový začíná už když dítě ráno vkročí do třídy. Přinese do školky své oblíbené ovoce, 
zeleninu, oříšky a sušené ovoce. Ovoce poté připraví, nakrájí, oloupe a aranžuje společně s dalšími 
zdravým dobrotami na talíře, jako malé narozeninové občerstvení. Na talířích se často objeví zajímavé 
obrazce, které děti z jídla tvoří. Když je připraveno občerstvení je nejvyšší čas pustit se do přípravy 
elipsy (místo, kde se společně setkáváme, mluvíme o důležitých věcech a sdílíme, co potřebujeme). Dítě 
si doprostřed této elipsy připraví své fotky, ke kterým přikládá čísla, podle toho, kolik mu na 
jednotlivých fotkách bylo let. Z písmen abecedy poskládá své jméno a připraví si také stužku, která je 
dlouhá přesně tak, jako měřilo dítě při narození. Tuto stužku dítě připadá k červeno-modrým tyčím 
(Montessori pomůcka pro pochopení základní číselné řady 1-10), každá tyč je rozdílně dlouhá, podle 
počtu částí (každá část 10 cm). Když děti správnou tyč najdou, připraví ji ke stužce na elipsu a mohou 
tak s ostatními dětmi přijít na to, kolik oslavenec měřil při narození. Aby si děti mohly také potěžkat, 
jak těžký byl oslavenec při narození, má oslavenec připraveny od rodičů navážený batůžek, ve kterém 
jsou například, jablka, džusy, meloun, který odpovídá váze dítěte. Poslední a velmi důležitou věcí, 
kterou si dítě připraví je glóbus. Narozeninový rituál začíná představením dítěte, ukáže nám, jak dlouhé 
a jak těžké bylo jako miminko při narození a ukáže nám připravené fotky. Poté dítě vezme do ruky 
glóbus a společně s písni, kterou s dětmi zpíváme, obchází elipsu, na znamení oběhnutí země okolo 
slunce (slunce uprostřed elipsy) – uběhnutí jednoho roku života dítěte. 
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 Po každém obejití elipsy se dítě zastaví a povypráví nám o tom, co v tomto roce zažilo, objevilo, 
naučilo se nového. Písničkou se dostaneme až ke konečnému věku. Zazpíváme narozeninovou 
písničku a poté následuje narozeninové přání. Děti, které chtějí oslavenci popřát přicházejí a 
říkají svoje přání. Na závěr rituálu přichází řada na připravené pohoštění. Oslavenec obchází 
všechny děti a nabízí jim své připravené občerstvení. Děti se pomoci této příjemné situace učí 
základním zdvořilostním lekcím - nabídnout a přijmout pohoštění a společně si tak užít 
příjemnou chvíli. 

Narozeninový rituál je významným dnem pro oslavence a také ostatní děti. Učí se tak vnímat 
důležitost tohoto dne a mají radost ze společného sdílení (fotky, občerstvení, zážitky). Pomoci 
těchto společných rituálu se cítí děti součásti třídy a komunity, právě pomoci například 
narozeninového přání si mohou uvědomit, jak moc jsou pro ně druzí důležití.
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Moje maminka ve Včelkách 

V měsíci květnu jsme si pro děti připravili 
projekt ,,Moje maminka“. Cílem tématu bylo 
prožívat radostně sváteční události zaměřené 
na tradice - Svátek matek, prohlubovat 
kladný vztah k rodině a rozvíjet u dětí ochotu 
pomoci. Povídali jsme si o tomto dni, jaké 
bychom svojí mamince mohli udě lat 
překvapení, naučili jsme se pěknou básničku, 
poslechli pohádku a začali vyrábět dárečky. Z 
tvoření měly děti velkou radost a těšily se na 
to až předají dárky svým maminkám. Děti si 
užily i pantomimu, kdy napodobovaly 
činnosti svých maminek. Snažily se správně 
splnit pracovní listy, namalovat svoji 
maminku podle předlohy. Vyvrcholením 
projektu byla výstava fotek svých maminek. 
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Sportování na Habrové 

V měsíci květnu jsme s dětmi probírali téma Letní 
olympijské hry neboli sportování v létě. A proto 
jsme vyrazili na nedaleké hřiště Habrová, kde 
jsme si společně připravili stanoviště s úkoly. Na 
prvním stanovišti měly děti za úkol házet ringo 
kroužky na stojan, každý měl 5 pokusů.  Další 
stanoviště bylo slalom na koloběžce nebo 
odrážedle mezi kužely. Třetí stanoviště bylo visení 
na hrazdě, které bavilo hlavně holčičky. 
Stanoviště, které bavilo naopak více chlapce bylo 
kopání gólů do branky. Kdo z dětí chtěl, mohl si 
stanoviště zopakovat, pokud se mu to líbilo. 

Hřiště jsme využili i ke hraní si. Někdo si jezdil na 
koloběžce či odrážedle na velkém oválu, s 
dopomocí učitelky si mohly zkusit zdolat lezeckou 
stěnu, jiní si s míčem hrály na vybíjenou. 
Dopoledne na hřišti děti moc bavilo, ve školce 
jsme si ještě na památku rozdali diplomy, které si 
odnesly domů.  
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MŠ NA VRCHOLU PODZIM - ZIMA 2021

R yc h l é z p r áv y z e 
školky 
Besídka pro rodiče i soutěžení na 
zahradě 

V květnové odpoledne, které následovalo po 
víkendovém Dni matek, Veverky pozvaly 
rodiče a příbuzné ke společnému setkání. 

Odpoledne to bylo o to slavnostnější, neboť 
mu předcházela dlouhá coronavirová odluka 
a tak byl zájem vskutku velký. Pro většinu 
třídy to byl, navíc, první rok v mateřské 
škole, proto panovalo slavnostní napětí 
spojené s nedočkavostí obou stran. 

Děti předvedly rodinám zlomek své práce- 
pohybová říkadla, básně, tanečky při 
reprodukovaném i klavírním doprovodu i 
písničky. Téma bylo jasné: poděkování 
maminkám, proto v závěru besídky předaly 
Veverčátka vlastnoručně vyrobená přáníčka 
(která odhalila pohled na vlastní maminku 
včetně její charakteristiky očima dětí) i 
papírovou květinku. 

O občerstvení se postarali rodiče a bylo 
přepestré včetně ovoce a nápojů. Setkání pak 
pokračovalo na zahradě školky, kam se 
všichni přesunuli, aby zdolali pět disciplín 
zaměřených na hrubou i jemnou motoriku, 
or ientaci a postřeh včetně práce s 
přírodninami. (Ono stavění příbytků pro 
hmyz je poslední dobou pro třídu velkou 
zálibou). Děti s rodiči absolvovali okruh 
kolem školky, sbíraly body pomocí záznamu 
razítkem do svých „legitimací“ a v závěru 
získaly odměny.

Nutno podotknout, že si je každé dítko poctivě 
vybojovalo a zvlášť u hodu míčkem na cíl bylo 
rušno a bojová nálada se násobila... 

Zbyly i chvíle vzájemného povídání, možnost 
předvést rodičům portfolia prací dětí i radost z 
účasti starších sourozenců, často bývalých dětí 
naší školky. Zkrátka slunné odpoledne ve všech 
směrech krásné a dnes tolik důležité. 
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V dubnu jsme se s dětmi vydali na výlet do 

Toulcova dvora, na program " Hebká ouška". 

Program byl zaměřen na kontakt se zvířaty ze 

zookoutku, kde chovají domácí mazlíčky.  

Děti si prohlédly králíčka, morčata, křečky, 

užovku, želvu, strašilky, hlemýždě oblovku, 

mnohonožku, kuřátka a další. Dozvěděly se, jak 

se o zvířata starat, jak je krmit, že je potřeba je 

hladit po srsti a vždy zjistit, jestli se to zvířátku 

líbí či ne.  

Krmily mrkvičkou morčata, která si nechtěla 

pro mrkvičku doběhnout, protože podlaha byla 

kamenná a studila do nožiček. Ošetřovatelky je 

musely položit na polštářky a posílat  je 

postupně k dětem. Pro děti to byla vynikající 

zábava 😊 . 

Mohly si pohladit králíčka i potkana, zaujala je 

svléknutá hadí kůže. Viděly zblízka strašilky 

(tropický hmyz).  Zajímavá byla pro ně 

informace, že strašilky mohou vypadat jako 

větvička či lístek.  Hádaly se zavřenýma očima 

co hladí ..byla to želva . V rohu místnosti ve 

velké bedně obdivovaly čerstvě narozená 

kuřátka. 

Venku před chlívkem pak pozdravily malá 

prasátka. 

Koordinátorky projektu děti moc chválily za 

jejich obezřetný a klidný přístup ke zvířatům. 

Za dodržování pravidel chování v zookoutku.  

Zvířátka se proto vůbec nebála a s dětmi velmi 

hezky spolupracovala.                                                                                                                                      

Říkaly, že proto rády naši třídu Montessori zase 

uvidí a ukáží nám nový program 😊 . 

Už se těšíme ! 

        

Montessori v Toulcově dvoře 

SPORTOVÁNÍ SLUNÍČEK 

Blíží se konec školního roku, děti budou 
mít prázdniny, budou sportovat a proto 
jsme jedno slunečné dopoledne trávili v  
nedalekém sportovním areálu Pražačka. 

S dětmi jsme hráli fotbal, skákali do 
písku, běhali na oválu, trefovali se míčem 
do koše…. 

Nezapomněli jsme si také popovídat o 
pravidlech jednotlivých her, o sportovním 
a nesportovním chování. 

S sebou jsme měli zdravou svačinu-
ovoce. 

Sluníčka z takto stráveného dopoledne 
byli nadšené a už se všichni společně 
těšíme na další sportování. 



 15

REJ ČARODĚJNIC NA BUKOVÉ 

Dne 27. 4.  na zahradě naší školky proběhl 
čarodějnický rej. Pro děti jsme zde připravili 
několik stanovišť, za pomoci rodičů, kde děti 
mohly prověřit své čarodějnické dovednosti, 
například: létání na koštěti, míchání lektvarů 
a poznávání základního čarodějnického 
vybavení.  

Pro děti i rodiče zde bylo připraveno 
občerstvení i speciální čarodějnický lektvar, a 
také děti si nosily různé dobrůtky, které 
mohly po večer uzobávat. Když za stanoviště 
dostaly dostatek razítek na kouzelnou 
kartičku, tak si přišly ke kouzelnému stánku, 
kde si mohly vybrat svoji odměnu za 
prověření svých dovedností.  

Samozřejmě nemohlo chybět ani ohniště (v 
grilu) a opékání buřtů. Celý večer byl plný 
kouzel a zábavy a my už se těšíme a 
plánujeme další čarodějný rej.  

VYCHÁZKA BROUČKŮ 

Na konci května jsme se vydali na krásnou 
procházku do nedaleké „Židovské pece“.  
Jedná se o jeden z nejznámějších parků na 
Praze 3. Zde na nás čekalo velké hřiště, kde se 
měly možnost všechny děti vyřádit. Cestou 
jsme si řekli pár informací o parku a hlavně 
jsme si zopakovali, jak se správně a bezpečně 
chovat na ulici.  

 V parku jsme rozvíjeli nejen hrubou motoriku, 
běhali a skotačili, ale také zapojili všechny 
smysly. Zrakem jsme pozorovali změny v 
přírodě. Poznávali všelijaké druhy rostlin a 
stromů. Nosem jsme očichali vůni krásné jarní 
přírody. Ohmatali si kůru stromů a poté si ve 
školce vyzkoušeli nakreslit dojmy a zážitky z 
procházky. 
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Co nás čeká do konce školního roku? 

Všechny třídy se ještě vydají na různé výlety. Montessori a Včelky se vydají do Zoo Chomutov, 
Berušky s Housenkami do Svíčkárny Rodos. 

Na Vrcholu půjdou děti ze třídy Ježci a Sluníčka do Malešického lesoparku, kde si za pěkného 
počasí dají zmrzlinu. Veverky pojedou do Toulcova dvora. 

Divadlo Do Světa má pro děti připravený program POMOC - kde si děti zopokují základy první 
pomoci. 

Nesmí chybět ani rozlloučení s předškoláky. Pro děti budou připravené šerpy a malé dárky k 
odchodu do prvních tříd základní školy. 

Poté už se všichni můžeme rozeběhnout na prázdniny. 
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