
CO JE NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

 

Vážení rodiče a přátelé mateřské školy, vítám Vás na stránkách Bílovického zpravodaje, v rubrice 

mateřské školy. 

Další  školní  rok  pomalu končí, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností a akcemi, které jsme 

připravili. 

Ve školním roce 2019 – 2020 docházelo 136 dětí, z toho bylo 33 předškoláků. Byly rozděleny do šesti 

celodenních  a věkově smíšených tříd. V jednotlivých  odděleních dětský nábytek byl sestaven tak, 

aby tvořil koutky pro činnosti předškoláků,  rozvoj logopedické prevence, výtvarné a pracovní aktivity.  

Ve velké oblibě byly dřevěné kuchyňky a obchůdky.  

Výchovně vzdělávací program pro děti  nadále zůstává vypracovaný podle Kurikula podpory zdraví, 

učí je zdravému způsobu života a vede je k odpovědnosti za své zdraví.   

V rámci jednotlivých tříd paní učitelky připravovaly zajímavé aktivity. A co se dětem  líbilo? Například 

narozeninové oslavy pro kluky a holčičky, ranní cvičení s využitím tělovýchovného nářadí a náčiní, 

zpívání za doprovodu klavíru a rytmických nástrojů, jazykové chvilky na procvičování mluvidel, 

pravidelné  denní čtení před odpoledním odpočinkem na lehátkách, karnevaly i diskotéky v maskách 

a kostýmech, experimentování a zařazování jednoduchých pokusů, příprava zeleninových a ovocných 

salátů. Do tříd  také byli zváni  rodiče  a společně si něco vyráběli. Každý den paní učitelky chystaly 

činnosti na pobyt venku. Máme štěstí, že v Bílovicích je stále co objevovat a tolik míst kam zajít. 

Pozorujeme přírodu, zajímavé stavby, dopravní prostředky a další. 

PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Na základě rozhodnutí zřizovatele mateřské školy   byl od 17 . 3 . 2020 provoz našeho předškolního 

zařízení přerušen z důvodu koronavirové epidemie. A co se dělo v uzavřené školce? Paní  učitelky 

měly za úkol studovat  odbornou předškolní pedagogiku, doplňovat si metodické zásobníky a 

inovovat třídní vzdělávací programy. Některé posílaly dětem inspiraci, co mohou dělat doma. Před 

znovuotevřením provozu  připravovaly plány a pomůcky  k výchovně vzdělávací činnosti. 

Provozní zaměstnanci využili  čas k tomu, aby provedli generální úklid  ve všech prostorách budovy.  

Velkou pozornost věnovali dezinfekci. Byla to nová situace, která nás vedla k zamyšlení nad tím, jak 

zabezpečit nastaveným  hygienicko – dezinfekčním plánem  pobyt  dětí i dospělých v MŠ. Nakoupili 

jsme dávkovače na dezinfekci rukou, čistící  prostředky pro dezinfekci školy, roušky, jednorázové 

rukavice, papírové ručníky, bezkontaktní teploměry a další potřeby. 

Děti a jejich rodiče jsme opět přivítali ve znovuotevřené školce 18 . 5 . 2020.  Paní učitelky 

vysvětlovaly  klukům a holčičkám,  jak  o sebe pečovat,  když je období nemocí. Do vzdělávacích 

činností zařadily téma  o zdraví a zopakovaly postupy s hygienou rukou, jak správně kašlat a kýchat, 

abychom nenakazily ostatní kolem. Děti odpovídaly na otázky, proč a jak  musíme dbát na své zdraví. 

A jak nás epidemie poznamenala? Ekonomicky  pro nás uzavření školy znamenalo odepsat některé 

potraviny, které se jiným způsobem nedaly včas využít. Zvýšily se náklady na dezinfekční prostředky. 

Také jsme rodiče osvobodili od placení školného po dobu přerušení provozu. Bohužel pro děti byly 

zrušeny do konce školního roku všechny kulturní akce i výlety. A co nám všem toto období dalo? 

Uvědomili jsme si hodnotu svého zdraví i lidí kolem. Více jsme pomáhali svým nejbližším. 

 



ZÁPIS  DĚTÍ DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY  NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020 -  2021 

Tentokrát to bylo všechno jinak, než je zvykem. Rádi se u zápisu seznamujeme s novými rodiči a 

dětmi, kteří mají zájem o umístění v naší školce. Bohužel přerušení vzdělávání  z  důvodu nemoci 

covid – 19 znamenalo také změnit postup k přijímání chlapců a děvčat. 

 Do 12 . 5 . 2020 bylo přijato 50  žádostí.  V dostatečném předstihu byly zveřejněny také  pravidla pro 

přijímání. V době přípravy tohoto článku nebyly zatím zveřejněny výsledky přijatých i nepřijatých dětí. 

Na přelomu měsíce května a června bude na  webových stránkách – www.msbilovice.eu zveřejněna 

tabulka s výsledky zápisu. 

 Chci  upozornit na to, že pokud některé děti nebudou přijaty v řádném termínu zápisu z důvodu 

naplnění kapacity MŠ,  je možné  přijímat i v průběhu celého školního roku, pokud se někdo odhlásí. I 

nepřijaté děti dále evidujeme jako zájemce o nástup do  školky. 

 

Všem dětem i jejich rodičům přejeme krásné letní prázdniny, budoucím prvňáčkům  hodně nových 

kamarádů v základní škole a my se budeme těšit po prázdninách na nové malé kamarády. 

 

Za mateřskou školu Jiřina Šubrtová  - ředitelka MŠ  

 

  

http://www.msbilovice.eu/

