MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOLTICE
Hodnocení roku 2012

Rok 2012 v naší MŠ byl velmi pohodový a
mimořádně úspěšný.
- rok jsme zahájili hloubkovou kontrolou
ČŠI, která dopadla v naší MŠ velmi dobře a
tomu odpovídala i velmi kladná závěrečná
zpráva
- zápis do MŠ proběhl až na jednu stížnost
podanou panu starostovi v pohodě a nakonec se
podařilo uspokojit téměř všechny choltické děti
a hlavně všechny děti, které školku opravdu
potřebují
-

do MŠ dochází 75 dětí, z toho 44 z okolních obcí

-

v roce 2012 jsme s dětmi absolvovaly 12 kulturních akcí, většina byly pohádky pro děti

-

absolvovali jsme pohodový celodenní výlet na Kunětickou horu, spojený s prohlídkou
Perníkové chaloupky v Rábech

-

ke konci školního roku byly ve všech odděleních krásné besídky pro rodiče, kde děti ukázaly,
jak hodně se toho naučily, s předškoláky se také rozloučil pan starosta a pan místostarosta –
dětem se předání pamětních listů líbilo a také rodiče byli spokojeni

-

samotný konec školního roku jsme zakončili již tradičním posledním spaním v MŠ s 34
předškoláky a noční hrou v oboře

-

silným zážitkem pro nás bylo mimořádné poděkování rodičů paní učitelkám z oddělení
předškoláků, takto veřejně a krásně se nám to stalo poprvé, a my jsme byly trochu zaskočeny,
ale velmi potěšeny – toto byla pro nás úžasná zpětná vazba naší práce. Poděkování pak
obdržel i pan starosta na městys a to se pak objevilo v Choltickém zpravodaji

-

zahájení školního roku 2012/2013 probíhalo tradičně adaptací nových dětí na školku –
po mnoho dní bylo nejmenší oddělení jako slzavé údolí

-

podzimní období prožily děti tvořivou prací s přírodninami, takže celý interiér MŠ je krásně
a vkusně vyzdoben

-

jezdíme opět na plavecký kurz do Chrudimi a do solné jeskyně v Pardubicích

-

opět máme tolik dětmi milovaný kroužek angličtiny s Ing. Markétou Tefrovou

-

v MŠ pískají předškoláci na flétničku

-

od října nabízíme rodičům placenou logopedickou péči přímo v MŠ, o kterou byl velký zájem,
a já jsem šťastná, že se mi podařilo sehnat logopedku, která je ochotná jezdit do naší MŠ

-

Mikuláše a Čerta jsme prožili s pohádkou „Jak čertice Trucajda trucovala“ a na všechny děti
čekal malý dárek

-

do Vánoc jsme ještě 2x vyjeli do divadla v Čáslavi a Pardubicích, abychom se svátečně
naladili a užili si to kouzelné předvánoční období

-

do roku 2013 máme jediné předsevzetí, a sice ve spolupráci s městysem dovybavit školní
zahradu. Ta byla na jaře rozšířena z důvodu 3. oddělení, ale bohužel je zcela prázdná. Na
vybavení ze stávajícího rozpočtu nezbývají finance.

-

na závěr děkuji vedení městyse za spolupráci a všem přeji pohodové Vánoce a jen to dobré do
roku 2013
Eva Nevolová, ředitelka MŠ Choltice

