Vážení rodiče,
prázdniny utekly jako voda a nás čeká začátek školního roku 2018/2019.
Za poslední dva roky ve školce proběhla rozsáhlá rekonstrukce a opravy. Od června do října
2016 to byla rekonstrukce centrální budovy, od listopadu 2016 do března 2017 stavba bezbariérové
rampy a schodišť podél centrální budovy, v létě 2017 byla položená nová zámková dlažba na
školním dvoře a zahradě, na jaře 2018 byla natřena střecha na centrální budově.
Letos jsme měli přípravu „klidnější“, přesto některé práce v létě probíhaly. Co se zahrady
týče, máme nově opravené pískoviště a to včetně sedáků, položenou bezpečnostní gumu pod
skluzavku. Na dvoře i zahradě proběhly poslední úpravy záhonů.
V interiéru všech budov se intenzivně uklízelo, vyklízely se všechny prostory, skříně i
hračky, které se zároveň dezinfikovaly. Proběhl sanitární úklid umýváren i WC a celé kuchyně.
Drobné opravy se uskutečnily také na třídách, především židličky a stolečky potřebovaly údržbu.
Do konce srpna nás čekají poslední úpravy a paní učitelky si připravují třídy, aby se v nich
dětem líbilo.
Co nás čeká ve školním roce 2018/2019?
Jako vždy připravujeme spoustu akcí, do kterých bychom rádi zapojili nejen děti, ale též
rodiče nebo sourozence apod. V předešlých letech jsme zahájili projekt „malý zahradníčci“, který
bychom rádi v tomto školním roce více rozvinuli. Naší vizí je, aby se děti naučily vnímat hlouběji
přírodu kolem sebe a prožitkem si k ní našly pozitivní cestu, vážily si jí a chránily.
Informace o všech akcí budou vždy včas vyvěšeny na nástěnkách šaten, venkovní vitríně a
webových stránkách školy. Na našich stránkách bude opět k dispozici (pod každou třídou zvlášť)
shrnutí týdne, včetně fotografií. Jedná se o stručnou informaci paní učitelky o tom, co děti
v uplynulém týdnu dělaly, jaké činnosti a hry měly. Záměrem této aktivity z naší strany je, aby
rodiče měli možnost mít hrubou představu o tom, co jejich děti ve školce dělají, jakou mají náplň
činností a her v průběhu dne, jelikož obrázky a výrobky v šatně, které mají rodiče k dispozici, jsou
pouze zlomkem toho, co děti u nás prožijí.
Přejeme všem pohodový školní rok a dětem především spoustu krásných zážitků, na které budou
rádi vzpomínat.
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