Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13 A, příspěvková organizace

Dohoda o spolupráci
mezi
Mateřskou školou Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
a
Základní školou Ostrava, Gen. Píky 13 A, příspěvková organizace

Předškolička
Školní rok 2018 - 2019
Charakteristika:
Cílem spolupráce je plynulá návaznost a propojení předškolního a základního vzdělávání,
upevňování mezilidských vztahů, prevence proti šikaně, usnadnění adaptace a socializačního
procesu. Vzájemná spolupráce obsahuje systém aktivit, které by měly dětem přechod z MŠ do
ZŠ v maximální míře usnadnit.

Hlavní cíle spolupráce:
 seznámení dětí s prostorami základní školy
 využití prostor tělocvičny, bazénu a hřiště základní školy k pohybovým a sportovním
aktivitám
 předávání zkušeností o připravenosti dětí na vstup do ZŠ mezi pedagogy ZŠ a MŠ
 předcházení projevům šikany prostřednictvím setkávání se žáky vyšších ročníků
 představení školy jako přátelského prostředí, získávání zájmu dětí o učení

Plán aktivit
Celoročně budou mít děti MŠ možnost využívat atletické hřiště ZŠ ke svým sportovním
aktivitám a při pobytu venku.
Celoročně budou děti MŠ navštěvovat, pod vedením paní učitelky Radmily Navrátilové a
Lenky Mlýnkové, tělocvičnu ZŠ.
Celoročně budou mít děti možnost účastnit se kurzu plavání v bazénu ZŠ.
Další aktivity budou rozděleny do měsíců viz níže.

Září

Termín:
Návštěva pedagogů MŠ v prvních třídách – pozdravení,
podpora učitelů dětem.
24.9.2018, 9:15 hod.
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Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13 A, příspěvková organizace
Listopad Výstava dýní v ZŠ
1.11.2018
Návštěva vyučování tělesné výchovy – sportování a hry 14.11.2018, 8:45 hod.
dětí MŠ a ZŠ v tělocvičně ZŠ (předškoláci)
21.11.2018, 8:45 hod.
Prosinec Mikulášský průvod

5.12.2018, 16:00 hod.

Mikulášská nadílka v MŠ – aktivita žáků 9. tříd

6.12.2018, 10:00 hod.

Vánoční jarmark s vypouštěním balónků Ježíškovi

13.12.2018

Škola nanečisto (předškoláci)

30.1.2019, 15:15 hod.

Škola nanečisto (předškoláci)

27.2.2019, 15:15 hod.

Leden
Únor
Březen

Přijďte nakouknout – návštěva dětí MŠ v ZŠ, prohlídka 7.3.2019, 10:00 hod.
budovy školy, výzdoby, šaten, tříd, pozdravení se se
spolužáky z minulého školního roku, účast při vyučování
Návštěva družiny
Setkání rodičů s pedagogem ZŠ - přednáška na téma 13.3.2019, 15:30 hod.
školní zralosti
Škola nanečisto (předškoláci)

20.3.2019, 15:15 hod.

Den otevřených dveří v ZŠ – akce pro rodiče a děti

21.3.2019

Zápis do 1. třídy

3.– 4.4.2019

Duben
Červen

Naši školáci u nás – společné hry dětí 1. tříd a MŠ na
školní zahradě MŠ

Realizací a organizací plánu spolupráce pro školní rok 2018/2019 byla pověřena:
za MŠ: Lenka Olšarová
za ZŠ: Mgr. Marcela Popalová
V Ostravě: 8. 10. 2018

Mgr. J. Veselý, ředitel ZŠ

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ
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