Vážení občané Damnic,
dovolte nám, abychom Vám představili naši (Vaši) novou mateřskou školu, na
jejímž provozu máme tu čest se podílet od samého počátku.
Je krásné vidět, jak při našich procházkách vycházíte ze svých domů nebo
vykouknete z oken, abyste nás pozdravili a potěšili se pohledem na děti, které
školku navštěvují.
Usilujeme o to, aby naše škola byla pro všechny místem pohody a bezpečí,
místem, které probouzí v dětech tvořivost, zvídavost a dychtivost po novém a
nepoznaném. Snažíme se věnovat pozornost základním lidským hodnotám,
jakou jsou laskavost, slušnost, přátelství a tolerance. Jsme spolu ve chvílích
radosti i pohody, ale i ve chvilkách nezdaru a smutku, se kterým u nás nikdo
nezůstává sám.
Přejeme si, aby vše, co děláme, bylo prospěšné všem dětem. Každé z nich je
respektováno a přijímáno jako partner. Učitelé společně s dětmi vytvářejí
pravidla soužití. Naše snaha práce s dětmi je založená na vlastním prožitku,
vzoru, hře, pohybu, manipulaci a experimentu, komunikaci, tvoření a fantazii,
myšlenkových operacích.
Naše školka je jednotřídní, taková, kde se setkávají děti, které dosáhly 2. roku
věku a jsou samostatné, jsou schopny překonat úzkost a strach z neznámého.
Nejstarší děti jsou předškolního věku a my pevně věříme, že jim pravidelná
docházka do naší školy usnadní a zpříjemní vstup do 1. třídy.
Architektonické pojetí naší budovy je moderní, funkční a inovativní.
Škola má k dispozici velkou zahradu, na jejíž dokončení se velice těšíme.
O děti pečují 3 pedagogické a 1 provozní pracovnice.
Za dva měsíce našeho provozu jsme stihli několik krásných akcí, jako byly:

 společné odpoledne rodičů s dětmi – „Mámo, táto, pojď si hrát“
 drakiáda na velkém fotbalovém hřišti
 Den otevřených dveří
V běžných činnostech pořádáme pro děti zábavně – vzdělávací akce – např.
dopolední ochutnávku ovoce a zeleniny, smyslové hry s přírodninami, výtvarné
a rukodělné činnosti všemožného rázu. Využíváme nový, moderní klavír –
zpíváme, hrajeme na hudební nástroje, cvičíme na nářadí i s hudbou. K úplnému
vzdělávání v duchu dnešních standardů nám pomáhá velká interaktivní tabule
s baterií vzdělávacích i zábavných programů.
Protože ctíme myšlenku, že děti tohoto věku si mají hodně a smysluplně hrát –
využíváme krásně vybavenou třídu plnou hraček všemožného rázu – stavebnice,
kuchyňky, obchůdek, vláčkodráhy a další jiné pomůcky,
Z akcí, které nás čekají,nám dovolte uvést:
 Svatomartinská slavnost
 Vánoční focení dětí
 Rozsvěcení vánočního stromečku
 Mikulášská i vánoční besídka a dílničky s rodiči
Na závěr nám dovolte říct, že naším cílem je vytvářet v dětech z Damnic a okolí
pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na
koho obrátit, že jim druhý, dospělý, kamarád podá pomocnou ruku. A zároveň i
v nich samých vytvářet otevřenost, připravenost nabídnout svou pomoc a
srdíčko tomu, kdo to potřebuje.

Za kolektiv MŠ
Mirka Masarovičová,
učitelka MŠ

