Aktuální informace z MŠ Choltice ke 12.9.2017
- do naší mateřinky je zapsáno 75 dětí (35 z okolních vesnic)
- v MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 10,18 zaměstnanců
- v MŠ jsou na Dohodu o provedení práce zaměstnány 3 pracovnice
- v letošním školním roce máme 31 předškoláků
- pracujeme podle školního vzdělávacího programu: „Hrajeme si, poznáváme
a snažíme se chránit svět“, který byl v průběhu letošního roku aktualizován
- v ročním plánu zůstává plavecký výcvik v Chrudimi (přednost mají předškoláci),
nově opět oblíbená Solná jeskyně v Pardubicích (pro 1 skupinu našich nejmenších
dětí)
- jako každý rok bude v MŠ probíhat velmi úspěšný a oblíbený projekt „Sportovní
školička“
- nově chystáme pro velkou poptávku rodičů kroužek anglického jazyka s lektorkou
paní Bc. Olgou Sigid z Pardubic
- budeme pokračovat v oblíbených návštěvách choltické knihovny s předškolními
dětmi
- ostatní aktivity teprve plánujeme, chceme nejprve pohodové přijetí 31 nových dětí
a až po adaptačním období zařadit pro děti výlety, divadelní představení…
(předběžný seznam plánovaných aktivit najdete na webu MŠ)
- nastoupily 2 nové pedagogické pracovnice, tak se postupně poznáváme a snažíme
se vytvořit pohodový kolektiv
- ve školní jídelně se od 4. září zapracovává nová kuchařka, která od října nahradí
naši dlouholetou pracovnici, která odchází do důchodu
Během úplné uzavírky o hlavních prázdninách se v naší MŠ velmi intenzivně
pracovalo, budovalo a podařilo se :
- rekonstrukce našeho WC pro děti I. a II. oddělení, kterou v plné výši zafinancoval
zřizovatel městys Choltice – velké díky – máme moderní funkční toalety, které
splňují hygienické požadavky, jsou esteticky velmi povedené a navíc díky
financím, které nám zůstaly v rozpočtu, jsem mohla postoupit zase o krůček dál
v oblasti BOZP – výměna zářivek ve III. oddělení, na hlavní chodbě, v jídelně
- postupně dále dovybavujeme a zlepšujeme prostředí naší MŠ: celková výměna
výdajového a odkládacího okénka a nové kryty radiátorů ve školní jídelně, dále
čekáme na doručení výškově nastavitelných stolů a židlí do II. oddělení
- další práce proběhly i na školní zahradě – celkové nátěry a úprava domečku pro
hry dětí
- máme naší školičku zase o dost krásnější
Další aktuální informace ze života MŠ najdete na webových stránkách MŠ, které
máme pod ZŠ Choltice.

V Cholticích dne 13.9.2017

Eva Nevolová – ředitelka MŠ

