
ZÁŘÍ V MŠ ROHOZNÁ 
 

 Konečně je tu měsíc září a opět nastává nový školní rok. Tento již s letopočty 2022 -2023. Do školky nám 

nastoupilo 16 dětí. Většina z nich už do školky chodila v minulém školním roce, ale jsou tu i tři nově zapsané děti 

Karolínka, Lukášek a Sabastiánek. Během září nám ještě přibyl jeden chlapeček Míša. Díky tomu se počet dětí zvýšil 

na 17. Koncem měsíce jsme obdrželi zprávu, že nám ještě letos přibydou další dvě děti Vanesska a Miladka. Celkový 

počet dětí zapsaných do naší školky se tedy zvýšil na 19. 

 V tomto školním roce máme docela dost budoucích školáků, tedy dětí, kteří půjdou v dubnu k zápisu do 

základní školy. Je jich celkem 8. Z toho je jedna dívka s odkladem školní docházky. 

 Pro tento nový školní rok jsme provedli revizi školního vzdělávacího programu. Obdržel nový název „Labyrint 

dovedností a her“ a Ferdu mravence vystřídal KRTEK, který nás bude školním rokem provázet. 

 Právě v září měl KRTEK důležitou roli, vítal děti ve školce, učil je pravidlům bezpečnosti při pobytu v MŠ, 

slušnému chování, seznamoval děti se školním řádem, s režimem dne. 

Četli jsme mnoho příběhů o KRTKOVI, vyprávěli si o něm, porovnávali jsme život krtka s ostatními zvířaty a hledali i 

souvislosti s životem člověka. Poznávali jsme se navzájem s novými dětmi, hráli si se značkami dětí, skládali jsme 

obrázky z kostek, z puzzle, hráli stolní hry, malovali jsme štětcem a temperou, lepili a stříhali, razítkovali barvami, 

kreslili fixem i pastely apod. 

 Hned od začátku září jezdíme každé úterý na plavání do plaveckého bazénu ve Svitavách. Děti předplavecká 

příprava dost baví. Vždy 30 – 40 minut mají různá cvičení s paní plavčicí, 20 - 30 minut jim nechává čas na volnou 

hru s hračkami, které si mohou děti zapůjčit. Děti jezdí na plavání nadšené a z plavání příjemně unavené. 

 Během září nás navštívil pan myslivec s přednáškou o lese a lesní zvěři. 

 Personální obsazení ve školce od září zůstává stejné jako na konci minulého školního roku, pouze paní 

učitelka Řehůřková již nepracuje na dohodu, ale na krátký úvazek. Nemoci, dovolené a jinou nepřítomnost učitelek 

nebo paní ředitelky bude zastupovat paní učitelka Králíčková, která je již v důchodu, ale přislíbila, že nám v případě 

potřeby vypomůže. 

 I v tomto školním roce se budeme snažit pořádat tradiční akce jako třeba DRAKIÁDU, VÁNOČNÍ  A 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY,  VÁNOČNÍ BESÍDKU, BESÍDKU KE DNI MATEK, školní výlety, exkurse, pěší výlet na hrad 

Svojanov, dětský den, divadelní představení, návštěvy muzeí v Poličce i ve Svitavách atd. 

 Určitě budeme rádi za nápady a náměty od rodičů. 

 Moc budeme rádi za spolupráci s rodiči a za jejich pomoc. Jelikož nás jako zaměstnanců není mnoho a 

některé akce jsou na pořádání náročnější, děkujeme všem, kdo si udělají čas a chtějí pomoci. 

 Těšíme se na naše setkávání nejen při akcích pořádaných mateřskou školou a přejeme krásné prožívání 

nastávajícího podzimu. 

                                                                                                                           Vlasta Luňáčková, DiS 


