,,Prvé chyby výchovy nás sprevádzajú celým životom,
preto je dôležité strážiť ľudské pokolenie už v kolíske,,.
J. A. Komenský

PLÁN SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY
Spolupráca a partnerstvo rodiny a školy je veľmi dôležitou súčasťou práce školy. Materská
škola spolupracuje so všetkými členmi rodiny, ktorí majú k dieťaťu blízky vzťah. Táto
neformálna spolupráca pozitívne vplýva aj na výchovu v rodine a odráža sa v úspešnosti
výchovnej práce v materskej škole.
o Vzájomná komunikácia, konzultácie, sprostredkovanie odborníkov, prístupnosť
rodičov na výchovno – vzdelávací proces.
o Rodičovské stretnutia a tvorivé dielničky september, december 2019, január
2020, máj 2020.
o Pomoc rodičov pri zabezpečení rôznych aktivít, drobných opráv, sponzorstvo,
pomoc pri realizácii dopravného ihriska
o Spoločné aktivity s rodičmi spojené s kultúrnym vystúpením detí.
o Informovanosť rodičov o prípadných problémoch alebo aktivitách vhodným
spôsobom, pedagogická poradenská činnosť, diagnostikovanie detí

AKTIVITY MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/ 2020
TVORIVÉ AKTIVITY rodičov a detí - projekty:
NÁZOV AKCIE:
Mamka, ocko prídu Vianocetvorivé dielničky – maľovanie
na sklo
Stretnutie so psychológom
DEŇ RODINY- folklórne
tvorivé dielničky
ROZLÚČKA DETÍ

TERMÍN:

December 2019

ZODPOVEDNÝ:
Za spracovanie a realizáciu :
Triedne učiteľky

Január 2020
Máj 2020
Jún 2020

Triedne učiteľky

Za tým účelom :
Každá tr. učiteľka v zmysle projektu pripraví celé organizačné zabezpečenie aktivity,
s podrobným organizačným zabezpečením. Zabezpečí informovanosť rodičov+ info
vývesky v triedach
- Zabezpečí pomôcky pre danú činnosť -stanovištia
- Zabezpečí pracovné podmienky, bezpečnostné podmienky
- Vyhotoví fotodokumentáciu s činnosti
Vyhotoví dokumentáciu písomnú- správu o projekte
Projekty – tvorivé dielne rodičov a detí sa budú prevádzať v priestoroch školského dvora ,
v čase o 15.30 hod.
9 tried –pripravia stanovištia na školskom dvore , s úvodným krátkym programom detí k danej
téme pre rodičov.
Všetky PROJEKTY spracovať triedne učiteľky spoločne na zasadnutí MZ s vedúcou MZ .
Všetky projekty budú realizované na MŠ B1 ako aj EP Viedenská

O projektoch Vás budú informovať na tr. aktívoch v septembri – p.učiteľky
,,Neotvárajte deťom dvere, ale pomôžte im nájsť správny kľúč, aby si ich otvorili sami...“

