
Milí rodiče, milí kamarádi, 

děkujeme, že jste našli čas na chvíli se zastavit 
nad stránkami našeho vánočního vydání. Máme 
za sebou první adventní neděli a nastává nám jedno 
z nejkrásnějších období v roce. Ráda bych, 
abychom si ho všichni užili jak jen to bude možné 
a nenechali si ho zkazit situací, která nás již druhým 
rokem obklopuje.

U nás ve školkách EduArt máme na prosinec připraven 
pro děti bohatý program, z něhož vánoční atmosféra 
přímo čiší.  Dodržíme českou tradici návštěvy Mikuláše, 
čerta a anděla, uděláme radost dětem z chudých 
rodin v rámci charitativního projektu Krabice 
od bot, ozdobíme stromečky, vytvarujeme cukroví 
a rozbalíme si dárečky od Ježíška. Hlavním tématem 
pro nás tento měsíc budou vedle Vánoc zejména solidarita 
a pomoc bližním. Více o detailech programu a našich akcích se dozvíte na stranách 
2 a 3. Těšíme se na spoustu radosti, kterou vyčarujeme na tvářích Vašich dětí!

Na straně 4 Vás čeká přehledový článek o významu a úloze konzultací s rodiči, které pro
Vás pořádáme na obou pobačkách na začátku prosince. Přečtěte si, jaká témata budete
mít na setkání s učiteli možnost probrat!

Dovolte mi také, abych Vám z celého srdce poděkovala za Vaši podporu a přízeň v roce
2021. Myslím, že speciálně v této době je důležité se navzájem podporovat (i když nyní
spíše na dálku). S tím souvisí skutečnost, že přesto, že bychom velice rádi opět obnovili
komunitní akce pro rodiče a hromadná setkávání, současná situace nám nepřeje.
Chystáme pro Vás vánoční videa z příchodu Mikuláše, besídek či rozbalování dárečků,
abyste alespoň takto vzdáleně pocítili adventní atmosféru, kterou budeme v našich
školkách společně s dětmi vytvářet a udržovat.

Přeji Vám všem, abyste závěr roku prožili ve zdraví 
a společně se všemi těmi, které nejvíce milujete!

Krásné Vánoce!

Ida Smékalová,
spoluzakladatelka
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Svatý Mikuláš
Ryby
Adventní čas
Kouzelné Vánoce

Pro děti nejočekávanější měsíc v kalendářním
roce, prosinec, je tady. A hned první týden nás
vtáhne do adventního dění plnou silou. S dětmi
se budeme věnovat příchodu Mikuláše s jeho
družinou - andělem a čertem. Poznáme české
zvyky spojené s oslavou tohoto svátku a jistě
zbyde i mnoho času na tematické tvoření.

V druhém týdnu si dáme krátkou pauzu 
od předvánočního shonu v podobě
projektového týdne na téma "Ryby". Zaměříme
se na rozdíly mezi sladkovodními a mořskými
rybami, na stavbu jejich těl, potravu, 
ale i rozmnožování. Na konci tohoto týdne
propojíme projektový týden s adventem a děti
se seznámí se specifickou tradicí
štědrovečerních kaprů. 

Následující týden nás opět vrhne rovnýma
nohama do příprav na Vánoce. Proběhne
zdobení vánočního stromečku, ale také besídky
s Vámi rodiči v naší školce. Děti budou hojně
zpívat a stranou nezůstane ani tvoření
s vánoční tematikou. 

Poslední týden začne rozdáváním dárků, aby se
pak zbytek týdne ponesl ve vánočním duchu a
veselí. Děti se seznámí s historií Vánoc, s
tradicemi a zvyky. Školkou budou znít koledy
a děti si v hojné míře užijí nové hračky, které jim
přinese Ježíšek. 

Týdenní témata:
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3.12.       Zdobení vánočního stromku
6.12.       Mikuláš ve školce
6.-10.12.  Projektový týden - Ryby
15.12       Vánoční party
17.12.      Pohádková noc (Vánoce jsou tady)
20.12.     Vánoční besídka - předávání dárků

     KALENDÁŘ AKCÍ

   

Listopad na Vinohradech



Mikuláš
Americké zvyky
Vánoční tradice
Veselé Vánoce

V přelomovém listopadovo-prosincovém týdnu se
můžeme těšit na příchod oblíbeného tria -
Mikuláše, čerta a anděla, který nám odstartuje
adventní čas. I za námi do EduArtu se přijdou tyto
bájné postavy podívat a potěšit nás mikulášskou
nadílkou.

V druhém prosincovém týdnu nás čeká další
téma z našeho ročního projektu “Světadíly”, a to 
 na téma amerických zvyků. Dozvíme se, jaké
svátky máme s Američany společné a jaké jsou
typické pouze pro jejich prostředí. Zaměříme se
na vánoční čas a povíme si o Santovi a jeho sobi
tažených saních. Ozdobíme společně stromek a
týden završíme vánočně laděnou Pohádkovou
nocí. 

Ve třetím týdnu se již naplno ponoříme 
do vánoční atmosféry s tématem vánočních
tradic. Budeme vyrábět krásné sváteční dekorace
a povídat si o vánočních zvycích
a obyčejích. Společně s Edíkem vyrobíme krmítka
pro ptáčky na zimu. 

V posledním týdnu těsně před Vánoci si budeme
naplno užívat blížící se sváteční pohody. Čeká nás
poslouchání pohádek, zpívání koled a vyrábění
výrobků s vánoční tématikou. Těsně před
Štědrým dnem nás navštíví eduArtí Ježíšek 
a donese nám dárky pod náš školkový
stromeček. 

Veselé Vánoce všem !

Týdenní témata:
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Listopad na Libuši

KALENDÁŘ AKCÍ

3.12.     Mikuláš
7.12.     Zdobení stromečku
10.12.    Pohádková noc 
15.12.    Krmítka pro ptáčky 
23.12.   Vánoční besídka 

 
 

                 - Ježíšek ve školce
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V našich školkách i jeslích často a rádi komunikujeme s rodiči o dětech, jejich vývoji 
i pokrocích. Rodič je pro nás partnerem, s nímž konzultujeme důležité poznatky, které o jejich
potomcích během výchovy a vzdělávání získáváme po celý školní rok. A protože nás nyní 
v prosinci čekají další individuální konzultace s rodiči na všech našich pobočkách, dovolte mi
přiblížit Vám význam a formu tohoto důležitého pilíře naší koncepce.                 
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Evaluace dítěte u nás probíhá v několika rovinách. Učitel interaguje s dítětem každý
den. O jeho naturelu, vývoji a chování si činí měsíční záznamy, které mu dávají
komplexní podklad pro konzultaci s rodiči i pro samotnou individuální práci s dítětem.
Své poznatky a postřehy pak pravidelně 3x ročné předkládá rodičům a podrobně je 
s nimi prochází. Rodič od učitele na konzultaci obdrží písemný materiál, který mu
poskytne přehled důležitých aspektů rozvoje a osobnosti dítěte a je i zajímavým
časosběrným dokumentem, který reflektuje vývoj dítěte v čase. Pravidelné konzultace u
nás probíhají v prosinci, březnu a červnu, ale jsme samozřejmě vždy otevřeni i
mimořádným setkáním na podnět rodičů. 

SOCIÁLNÍ A EMOCIONÁLNÍ VÝVOJ
SILNÉ STRÁNKY DÍTĚTE A TYPY  MNOHOČETNÝCH INTELIGENCÍ
PREFERENCE RŮZNÝCH DRUHŮ AKTIVIT A HRAČEK
MOTORICKÉ DOVEDNOSTI
SEBEOBSLUHA A SAMOSTATNOST
INTERAKCE VE SKUPINĚ
DOMINANTNÍ ZPŮSOB VNÍMÁNÍ (SLUCH, ZRAK, HMAT)
LATERALITA
VÝVOJ ŘEČI

CO V RÁMCI EVALUACE DÍTĚTE SLEDUJEME ?
 

 
 

 

Na konzultacích tedy rodič získá komplexní přehled o výše uvedených oblastech rozvoje dítěte. 
Na závěr prezentace se též rodič dozví, na co se dítětem učitel zaměří v budoucím období 
a také to, v jakých typech Howardových mnohočetných inteligencí spatřuje u dítěte největší potenciál. 

Následujícím krokem je prohlížení portfolia dítěte. Portfolio slouží jako školkový deníček dítěte. Pracujeme s ním v
rámci ranních kroužků i hlavních činností. Jeho prostřednictvím dokumentujeme dětské pokroky a výtvory.
Podstatná je komunikační a motivační funkce portfolia. Samotné dítě 
se jeho prostřednictvím hodnotí, obdivuje své výrobky, učí se ocenit svoji práci a práci jiných dětí. 

Posledním a významným bodem konzultací je diskuse s rodiči. Zpětná vazba od rodičů je pro nás zásadní a
umožňuje nám jednak hlubší pochopení dítěte i přístupu rodičů a také je východiskem 
pro inovace a zlepšení našich metod. Důležitým aspektem je také sladění se ve výchovných 
a vzdělávacích postupech, které, pokud jsou aplikovány ve školce, by měly být rámcově v souladu 
s postupy doma - například trénink sebeobsluhy nebo logopedická procvičování.

Věříme, že díky blížícím se konzultacím od nás získáte věrný obraz Vašich dětí i dobrý pocit z pozitivního vlivu
našeho působení na ně.

Konzultace s rodiči a jejich význam 
Ida Smékalová
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PRŮBĚH KONZULTACÍ


