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O čempak si přečteme? 

• Pár slov úvodem 

• Co bylo, je a ještě bude 

• Uzavření MŠ o letních prázdninách 

• Poděkování za spolupráci 

 



Pár slov úvodem, aneb co mám na srdci   
Zdravím Vás, milí rodičové a přátelé naší mateřské školy, a 
protože máme zrovna období, kdy se budeme pomalu loučit 
s předškoláky a kamarády na letní prázdniny, nezbývá mi než 
napsat do Dvořaček pár řádek.  
Milí přátelé, dostává se Vám „do 
rukou” poslední číslo časopisu 
Dvořačky ve školním roce 2022. 
Máme nesmírnou radost, že 
můžeme s dětmi a kolegyněmi 
zažívat spoustu akcí a projektů 
v naší Mateřské škole A. Dvořáka. 
Věříme, že její znovu - otevření 
v novém školním roce 2022/ 2023 
bude opět veselým okamžikem 
nemalého významu pro nové 
kamarády, neboť tento zásadní 
krok je velmi důležitý pro socializaci 
každého jedince.  
 

Přejme si, aby pro děti byla naše 
MŠ místem, kde budou rády a 
budou dychtivě poznávat svět, 
jeden druhého i samy sebe. Všichni 
zaměstnanci MŠ se těšíme, že vás 
opět bude plná školka, i když v 
trošku jiné podobě a budeme vás 
pravidelně informovat o tom, co 
děti ve školce dělají přes náš 
Facebook a webové stránky MŠ. 
Přejeme Vám příjemné čtení, 
sluníčkové léto a klidnou 
„dovolenkovou“ dobu. Milana 
Sahánková, DiS 
                                                              



Provoz o letních prázdninách 2022 
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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě dostatečně připravené k zahájení povinné školní docházky, kontaktujte tyto odborníky: 

1) Speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologickou poradnu 

2) Pediatra nebo klinického psychologa 

V případě odkladu školní docházky vydá SPC/PPP Doporučení k odkladu povinné školní docházky, které zákonný zástupce spolu s odbornými 
lékařskými posudky doručí do školy, kde je dítě zapsané. Zákonný zástupce také informuje stávající mateřskou školu o pokračování 
předškolního vzdělávání. 

KDY NAVŠTÍVIT SPC? 

Speciálně pedagogické centrum k vyšetření školní zralosti navštivte v případě, kdy má Vaše dítě: 

1) Obtíže s vyjadřováním, má těžkou řečovou vadu (potvrzenou např. klinickým logopedem) 

2) Potvrzenou diagnózu PAS (poruchy autistického spektra) 

3) Potvrzenou diagnózu MR (mentální retardace) 

KDY NAVŠTÍVIT PPP? 

Pedagogicko-psychologickou poradnu k vyšetření školní zralosti navštivte v případě, kdy má Vaše dítě: 

1) Obtíže s chováním, je impulzivní a hravé 

2) Obtíže se soustředěním, je nepozorné 

3) Obtíže v grafomotorice a v kreslení, ve zrakovém a sluchovém vnímání, ve vnímání prostoru a času 

4) Obtížně zvládá předškolní přípravu 

PŘI ŘEŠENÍ ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY SE MŮŽETE OBRÁTIT NA ŘEDITELKU MŠ A NA TŘÍDNÍ UČITELKY. 



Květen byl pro naše děti pestrý. Motýlci 
nevěděl, kam letět dříve.... 

Nejvíce nás potěšilo počasí, které nám 
umožnilo hry na naší zahradě, kterou jsme 
si samozřejmě po zimě dali do pořádku a 
posbírali klacíky, kamení, vybrali pískoviště 
od nečistot. A potom už přišly konečně 
naše oblíbené tvořivé hry s pískem. 

"Motýlci" nezapomněli na ovečky, o které 
se starají ve Výchovném ústavu. Ovečky se 
pochlubily svými krásnými jehňátky a my 
si je mohly za odměnu nakrmit. 

Děti absolvovaly každé úterý lekci 
Plaveckého kurzu, kde se seznamovaly s 
vodou. Někomu se podařilo překonat 
strach z vody, jiní se zdokonalily v plavání. 

V rámci tématu "Péče o seniory a 
handicapované " děti navštívily místní 
Rehabilitační ústav a hlavně potěšily svojí 
návštěvou, vystoupením a dárečkem 
seniory v Domě s pečovatelskou službou. 

Samozřejmě nezapomínáme na sport, 
který je pro nás velmi prospěšný. 
Zakončení cvičení "Nezahálíme se 
Zahálkou", které se konalo na místním 
hřišti Tatran ve formě fotbalových zápasů 
nás dostatečně rozhýbalo. 

Velmi děkujeme za vřelé přijetí na MŠ 
Hasičská, kde nám umožnili využít 
dopravní hřiště. 

V rámci tématu IZS a projektu 
"Poznáváme Hostinné" se děti vydaly po 
městě a seznamovaly se s místy, kde je 
možno záchranné složky navštívit. 

Konec školního roku se nám blíží věřte, že 
ještě v červnu "Motýlci" budou ve svém letu 
pokračovat, užívat si a seznamovat se s 
tím, co nám nabízí okolí. 

 
 



GEOCASCHING - 
DOBRORUŽSTVÍ S 

VEVERKOU ČIPERKOU 
V úterý, dne 31. 5. 2022 se na nás usmálo 
hezké počasí a s dětmi jsme mohli podniknout 
akci "Geocasching". Celým dopolednem nás 
provázely ukryté schránky s tajemným 
předmětem a úkolem od Veverky Čiperky. 
Děti se učily pracovat s mapou, vyzkoušely si 
aktivity na rozvíjení smyslů, na chvíli pocítily, 
jak roste strom, ozdobily les, zahrály jako lesní 
kapela, vytvořily si talisman a mnoho dalšího. 
Děti byly velice šikovné a odvedly skvělou 
práci! Našim Housenkám a Motýlkům patří 
obrovská pochvala. 





První pomoc s Českým Červeným Křížem 
Dne 14. 3. 2022 za námi do Mateřské školy přišla velmi zajímavá návštěva přímo 

z Červeného Kříže. Povídala si s námi o tom, jak poskytnout základní první 

pomoc - zavolání záchranné služby, vysvětlila účinný postup při ošetření zranění. 

Děti měly možnost si vše vyzkoušet na malém "chlupatém pacientovi ", a taktéž si 

mohly vyzkoušet masáž srdce na figuríně. Všechny děti se zhostily záchrany 

života velmi dobře a doufejme, že nikdy tyto zkušenosti nebudou aplikovat v praxi. 

Děkujeme paní Jitce Sýkorové z Oblastního spolku ČČK Pardubice za poutavý 

výklad a úžasný přístup k dětem. 



Knoflíkový týden u motýlků  

Pouhopouhá každodenní věc, jako je knoflík, se pro nás 

stala inspirací pro spoustu činností, her a zajímavého 

tvoření. Děti se za účasti rodičů podílely na vytvoření 

sbírky knoflíků různých barev, tvarů a velikostí. Prvním 

krokem byla výroba krabičky "Šperkovničky" pro 

nejkrásnější a nejoblíbenější knoflíčky. Děti si polepily 

krabičku látkou a dozdobily různými drobnostmi podle 

fantazie. Tvořivost dětí se projevila také při hře s knoflíky - 

skládaly různé ornamenty a obrázky. Malé předměty jsou 

výborným prostředkem pro procvičování jemné motoriky, 

a tak děti knoflíky přenášely ("Knoflíkové závody"), 

přesunovaly, cvrnkaly do nich prsty ("Rybky"), obtiskovaly, 

házely s nimi a protahovaly jimi šňůrku. Při manipulaci se 

sama nabídla možnost k využití knoflíků k  

předmatematické gramotnosti, pojmy - první, poslední, 

žádný, nic, více atd.; číselná představa - určování 

množství, chápání číselné řady - hra "Knoflíková". 

Obyčejné knoflíky dostaly tentokrát přednost před jinými 

složitějšími a dražšími hračkami, a přesto děti nezahálely 

a rozvíjely díky jim své schopnosti a dovednosti.  



Jsme na FB Uzavřená 
skupina MŠ A. DVOŘÁKA 

https://www.mshostinne.cz
/budova-a-dvoraka/ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTINNÉ 

odloučené pracoviště MŠ 3 

vedoucí zařízení:  

Milana Sahánková, DiS. 

A. Dvořáka 744 

543 71 Hostinné 

+420 499 524 330 

+420 778 064 333 

M.sahankova@seznam.cz 

 

 

Vážení rodiče, 
dovolte mi, abych Vám vyjádřila svůj obdiv a 

své poděkování za pomoc, vstřícnost a 
spolupráci v letošním školním roce. Bez Vaší 
pomoci a spolupráce bychom se neobešli a 

motivuje nás to vymýšlet nové projekty a akce 
pro děti. Díky elektronické komunikaci, kterou 
máme již máme nastavenou druhým rokem, se 

nám daří rychle a vzájemně komunikovat a 
sdílet informace a fotky.  Snad Vám tento 

způsob alespoň trochu ulehčuje život a způsob 
předávat informace a šetří Váš čas. Rádi s 

tímto způsobem budeme pokračovat a 
prohlubovat tak naši vzájemnou spolupráci. 

Vám, rodičům, velice děkuji, za důvěru, kterou 
nám dáváte při vzdělávání vašich nejmenších a 

pevně doufáme, že je spokojenost na obou 
stranách. Pokud budete od nás potřebovat 

jakoukoliv podporu nebo pomoc, jsme Vám k 
dispozici. 

Přeji Vám hlavně zdraví a alespoň trochu toho 
zaslouženého letního odpočinku ☼ 

                                                             
   Za kolektiv pedagogických pracovníků  

Milana Sahánková, DiS 
 


