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SLOVO ŘEDITELKY: 

Vážení rodiče, milí přátelé,  

Školní rok 2017 - 2018 se nám chýlí ke svému 

konci, tak mi dovolte krátké informace o 

prázdninovém provozu v MŠ Jiráskova: 

Dle rozhodnutí města je MŠ Jiráskova  v provozu  

v měsíci červenci, v srpnu je MŠ uzavřena. Z 

důvodu uzavření MŠ Piaristické v měsíci červenci 

jsou děti z této MŠ na základě podané ţádosti 

rodičů umístěny do MŠ Jiráskova, taktéţ opačně v 

měsíci srpnu jsou děti z MŠ Jiráskova na základě 

ţádosti umístěny do MŠ Piaristické. Tímto se 

navyšují počty dětí ve školce. Proto prosím rodiče 

o maximální spolupráci s učitelkami, neboť ve 

školce budou děti, které do ní v průběhu školního 

roku nechodí. Při pobytu venku si učitelky 

vypomáhají a dbají na BEZPEČNOST všech dětí. 

S ohledem na bezpečnost dětí budou vyuţívány 

všechny tři zahrady v areálu MŠ. Děkujeme za 

pochopení. Školní rok 2018 – 19 zahájíme v 

pondělí 3. 9. 2018 

Co to tedy portfolio je?    

Pedagogický slovník definuje pojem portfolio 

jako soubor různých produktů dítěte, které 

dokumentují jeho vývoj za určité období. Patří do 

komplexního hodnocení dítěte. 

Portfolio můţeme také definovat jako uspořádaný 

soubor prací ţáka shromáţděný za určité období, 

který poskytuje informaci o pracovních 

výsledcích ţáka, průběhu učení a jeho vývoji za 

účelem jeho dalšího rozvoje. Informace slouţí 

dítěti, rodičům a učitelům. Jde o  určitý typ 

archivace produktů dítěte za stanoveným účelem, 

který do jisté míry určuje jeho obsah, rozsah a 

práci s ním. Cílem diagnostického portfolia je 

získat shromáţděnou dokumentací komplexní 

informace o výsledcích dítěte, jeho procesu učení 

a pokrocích a zprostředkovat je všem účastníkům 

výchovně vzdělávacího procesu. Portfolio se tak 

ve spojení s výsledky dalších diagnostických 

metod a nástrojů stává zdrojem dat pro volbu 

výchovných a vzdělávacích strategií 

podporujících vývoj dítěte. Jde o sledování 

komplexního rozvoje dítěte v  oblasti duševního, 

sociálního, somatického růstu a zrání a 

seberozvoje. 
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Milí rodiče, nedávno vám byl předloţen k podpisu 

informovaný souhlas ke shromaţďování, 

zpracovávání a evidence osobních údajů o vašich 

dětech navštěvujících MŠ.  

Smlouvy a dohody obsahují povinnosti smluvních 

stran ve smyslu evropského nařízení GDPR 

zachovávat mlčenlivost a chránit před zneuţitím 

data, údaje a citlivé osobní údaje, informace o 

zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské 

pomoci a shromaţďovat pouze to, co je nezbytně 

nutné pro práci MŠ, bezpečně je ukládat a chránit 

před neoprávněným přístupem, neposkytovat je 

subjektům, který na ně nemá zákonný nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dale je 

nezpracovávat. Vámi podepsaný informovaný 

souhlas slouží MŠ jako doklad o možnosti 

zpracovat nezbytně nutné informace o Vašem 

dítěti, které nebudou již dale poskytovány a 

jsou v MŠ bezpečně uloženy pro potřeby pouze 

MŠ.   

SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

GDPR – INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 ZÁŘÍ ZUŠ – dílny 

 Divadlo 

 ŘÍJEN Výstava ovoce a zeleniny 

  Podzimní dílna s rodiči – Dýňová zvířátka 

  Divadlo  

 LISTOPAD . Vánoční focení 

 Halloween v Hastrmánku 

 Beseda s myslivcem 

 PROSINEC Svatý Martin na náměstí 

 Vánoční posezení s rodiči 

 LEDEN Naučný program – 1. Pomoc 

 Tři králové v MŠ 

  Divadlo  

 Výstava výtvarných prací na radnici 

 ÚNOR  Divadlo v MŠ 

 Masopustní průvod v MŠ 

 BŘEZEN Schůzka rodičů a učitelů ze ZŠ 

 Návštěva ZŠ Palackého – Den otevřených dveří 

 Vynášení Morany v MŠ 

 DUBEN  Zápis dětí do ZŠ 

                      Divadlo 

                      Den vody – zábavné dopoledne 

 Den Země – dopoledne v parku 

 Fotografování na tablo 

 Upálení čarodějnice v MŠ 

Výstava loveckých trofejí Boršov 

KVĚTEN . Divadlo  

Vojenská škola – Den otevřených dveří 

Sportovní hry pro MŠ 

Záţitkový stan Vesmír 

Výlet na Bouzov 

Morčata -  naučný a zábavný program 

ČERVEN . Návštěva v knihovně 

Babičko, dědečku přečti mi pohádku 

Sportovní hry krajské kolo Pardubice 

Listování Kvak a Ţbluňk 

Vystoupení v Domově pro seniory 

Hastrmánek 

Den s Hejkalem (Lesy České republiky) 

                     Focení tříd MŠ 

Pěší výlet s opékáním 

                     Angličtina pro rodiče 

Objímání města - vystoupení 

Slavnostní rozloučení  s předškoláky - stuţkování 

 Medobraní Koclířov 

 Spaní předškoláků v MŠ 

 

Některé akce si MŠ organizuje sama, ale také se účastní akcí, 

které organizují jiná zařízení pro děti či státní organizace, 

jako např. LČR, se kterými MŠ úzce spolupracuje. Účast dětí 

na akcích je doplněním činnosti MŠ v rámci ŠVP  

„Putování za sluníčkem. 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2017-

2018, VYBRANÉ AKCE MŠ 
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Tel.: 461 316782 
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