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Slovo ředitelky:  

Vážení rodiče, milí přátelé.  

Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravila v 

Novém roce a popřála vám hodně zdraví, osobních I  

pracovních úspěchů. Za naši MŠ bych ráda poděkovla 

za to, že jste byli s námi  v rozhodujících chvílích, že 

jsme cítili vaši podporu a vyslovuji jménem naší školky 

jedno přání:  buďte stále s námi, neboť tak jste 

především se svými dětmi.  

Mateřská škola je instituce, která významně doplňuje 

rodinnou výchovu, v žádném případě ji nenahrazuje. 

Proto je naše vzájemná spolupráce velmi důležitá. 

Věnujte proto prosím I vy rodiče dostatek času svým 

dětem. Mějme v tomto Novém roce společně na paměti 

zejména to, aby se  cesta životem našich dětí ubírala 

tím správným směrem.  

Krásný nový rok 2019 vám všem za MŠ Magda Srncová 

a kolektiv pracovníků  

Nový školní vzdělávací program 2018-2021 

Stále platí náš školní vzdělávací program “ Putování se 

sluníčkem”. S drobnými úpravami  dle potřeb  dětí  nabyl 

nový ŠVP účinnosti od 1.9.2018. Obshuje důležité organizační 

a provozní informace, ale zejména náplň pedagogické 

činnosti, z níž vychází  třídní vzdělávací programy. Stále se 

snažíme o to,  naučit děti něco nového, respektovat 

tradice předávané z generace na generaci a tyto 

získané hodnoty předávat ostatním od maláčka k 

předškolákovi při současném respektování dětí jako 

samostatné osobnosti působící na své okolí. ŠVP je k 

nahlédnutí v šatnách tříd MŠ. 
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“Nic není v rozumu,  

co neprošlo všemi 

smysly.” J.A. Komenský 

Ročník II., leden  2019 

Ředitelka  Magda Srncová,   zástupce Alena Němcová 
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Česká školní inspekce v naší MŠ 

Česká školní inspekce je správním úřadem s celostátní 

působností , který je organizační složkou státu. Vykonává 

nezávislou inspekční činnost. Prostřednictvím České školní 

inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v ČR 

v oblasti vzdělávání a školských služeb. Česká školní inspekce 

získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, 

základních, středních a vyšších odborných školách, ale také 

ve školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku. 

Neminula po několika letech tedy ani naši MŠ a s 

pocitem dobře odvedené práce můžeme konstatovat, 

že hodnocení naší MŠ dopadlo velmi dobře. Inspekční 

zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách české 

školní inspekce a u ředitelky MŠ. 

Projektové dny v MŠ  

MŠ Jiráskova se opět účastní Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy, Evropské unie a Evropských strukturálních a 

investičních fondů pod názvem ŠABLONY II. Konkrétní název 

projektu naší MŠ jsou tzv. PROJEKTOVÉ DNY, jejichž 

cílem je obecně rozvíjet kompetence pedagogů a dětí 

MŠ konkrétními činnostmi s odborníky v různých 

oborech a to s úzkou návazností na ŠVP a jeho 

tematické celky. Děti se jejich prostřednictvím seznamují s 

praktickými ukázkami z různých oblastí (příroda, zvířata, 

kreativní činnosti, profese atd.) a jsou pro naši MŠ bezesporu 

velkým přínosem nejen finančním, ale i vzdělávacím. 

 

 
  

 

Webové stránky MŠ Jiráskova: 

Důležité informace o dění v MŠ se dozvíte též na webových 

stránkách MŠ: www.skolkamt.cz 

 

 

II. MŠJiráskova  

Tel. pav. A: 

461 316 782 

Tel. pav. B: 

461 313 506 

KONTAKTNÍ ÚDAJE : 

 

“  


