ŠABLONY MŠ MOTÝLEK 2017-2019

Od února roku 2017 se naše mateřská škola účastní
VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., která je poskytována
z Evropských strukturálních a investičních fondů.
Projekt podpoří osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, v podobě docházení na vzdělávací
semináře v oblasti inkluze, osobnostně sociální rozvoj, individualizace vzdělávání v MŠ,
čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost. Poznatky z těchto seminářů budou
napomáhat ke správnému zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, k rozvoji
a poznání pedagoga a další práci ke kvalitní pedagogické činnosti. Projekt zvýší zkušenosti
získané sdílením při vzájemném setkávání pedagogů v jiných mateřských školách. Podpora
bude také v přechodu dětí předškolního věku do základní školy pomocí tematických
setkávání, které budeme realizovat pro rodiče.
Projekt je uskutečňován od 20. 2. 2017 do 19. 2. 2019
Naším cílem je
•
•

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání
Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného
přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Dotace bude poskytnuta až do výše 209 476 Kč,

z toho z Evropského sociálního fondu, tj.
z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
na předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z Národního fondu [§ 44 odst. 2
písm.f) rozpočtových pravidel]
z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze
státního rozpočtu na část národního
spolufinancování [§ 44 odst.2 písm.j)
rozpočtových pravidel].

104 738Kč

104 738Kč
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Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Mateřská škola Motýlek
pořádá setkání
S ODBORNÍKEM V OBLASTI SPORTU
PANEM JANEM SOUKUPEM
VICEMISTREM V KARATE

NA TÉMA
„Jak zdravý, všestranný a pravidelný pohyb pomáhá ke zlepšení tělesné
zdatnosti a odolnosti, a tím i k pravidelné docházce do ZŠ a úspěšnosti ve
škole.“
Cíl: Poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení
všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
PROGRAM:
1) Přednáška na téma:
- Vliv současného životního stylu a jeho rizikové faktory
pro zdraví a odolnost dětí.
- Psychická i fyzická pohoda dítěte jako důležitá součást
úspěšného zahájení školní docházky a zvládnutí
nových požadavků a úkolů.
- Možnosti sportu a všestranného pohybu v našem okolí
i mimo něj.
- Prostor pro Vaše dotazy a diskuzi
2) Ukázka pohybových aktivit pro děti
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Mateřská škola Motýlek
pořádá setkání
S ODBORNÍKEM PŘES SPORT, VICEMISTREM V KARATE, PANEM
JANEM SOUKUPEM
NA TÉMA
„Tělesná i psychická zdatnost a odolnost získaná
i prostřednictvím sportu pomáhá předcházet také případné šikaně v ZŠ.“
Cíl: Poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech
faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
PROGRAM:
1) Přednáška na téma:
-

Co je šikana fyzická a psychická, kde a kým, či za jakých okolností může
vznikat, jaké jsou její projevy u oběti, jaké mohou být následky
Proč agresor „útočí“a jak se mu bránit, nejlépe předcházet šikaně?
Sport jako podpora psychické a fyzické pohody
Sportem a pohybem k rozvíjení a posílení pozitivních vztahů ve skupině.

2) Ukázka pohybových her a aktivit pro děti podporující kooperaci skupiny a
vzájemnou toleranci
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Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Mateřská škola Motýlek
pořádá setkání
S KLINICKOU LOGOPEDKOU
Mgr. Renátou Lukášovou
NA TÉMA:
„Vady řeči a co s tím před vstupem do ZŠ. Důležitost procvičování
grafomotoriky pro úspěšnost v ZŠ.“
Cíl: Poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení
všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

1) Přednáška na téma:
-

etapy vývoje řeči, proces osvojování řeči a jazyka, vývoj v raném,
předškolním a mladším školním věku z hlediska jazykových rovin

-

s jakými druhy vad řeči se můžeme setkat a jaká úskalí řečového
vývoje od narození do 6 -7 let věku mohou nastat

-

kdy řešit případnou logopedickou pomoc

-

jak nenásilně včleňovat rodiče do spolupráce při výchově řeči jejich dětí

-

grafomotorický vývoj dítěte

-

důležitost rozpoznat grafomotorické poruchy včas již v předškolním
věku a tím se vyhnout pozdějším potížím

2) Praktická část:
- ukázky, náměty pro jazykové chvilky, dechová cvičení, sluchové hry
- rozvíjení fonematického sluchu, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel
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Mateřská škola Motýlek
POŘÁDÁ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ s psychologem
PhDr. Janem Svobodou
ŠKOLNÍ ZRALOST A VÝCHOVA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Cíl: Poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné
rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní
školu.

PROGRAM:
1)

Jak rozeznat emočně vyzrálé dítě před vstupem do ZŠ.
Potřeba limitů a pravidel při výchově.

2)

Pan doktor vám nabídne, abyste si určili, co vás o dětech zajímá
Například:
předškolní věk
potřeby dětí v tomto věku
adaptace na MŠ
přechod z MŠ do ZŠ
specifika vývoje
dítě s hyperaktivitou
atd.
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Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 _023/0004983
Šablony 2

Mateřská škola Motýlek
pořádá setkání
s pedagogem ZŠ Na dlouhém lánu
paní učitelkou Mgr. Veronikou Šindelovou
NA TÉMA

Na co dítě připravit před vstupem do ZŠ.
Spolupráce s rodinou.
Cíl:
Poskytnout rodičům dostatek informací před vstupem do základní školy. Seznámit
rodiče se všemi oblastmi vývoje dítěte, které se posuzují při zjišťování školní zralosti.
PROGRAM:
1) Přednáška na téma:
- Poradenství s výběrem ZŠ
- Přiblížení programu a zaměření ZŠ Dlouhý lán
- Jak zjistit spádovou ZŠ dle trvalého pobytu dětí
- Přiblížení průběhu zápisu
- Kompetence dítěte u zápisu
2) Prostor pro dotazy rodičů
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Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 _023/0004983
Šablony 2

Mateřská škola Motýlek
pořádá setkání
S KLINICKOU LOGOPEDKOU
Mgr. Renátou Lukášovou
NA TÉMA:
„Prevence i náprava poruch výslovnosti u dětí v MŠ.“

Cíl: Poskytnout rodičům dostatečné informace pro včasné rozhodnutí kdy a jak začít
s nápravou řeči u dětí, aby nebyl po stránce jazykové negativně ovlivněn vstup dítěte
na základní školu.

1) Přednáška na dané téma:
2) Praktická část:
- ukázky, náměty pro jazykové chvilky, dechová cvičení, sluchové hry
- doporučený materiál pro rozvoj slovní zásoby a řeči
- hry a praktiky k rozvoji jemné i hrubé motoriky
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