
mám tu čest Vás v le-
tošním školním roce 
přivítat z funkce ředi-
telky Mateřské školy 
Kunžak. Četla jsme 
hezký článek v učitel-
ských novinách, o tom 
jaká by měla ředitelka 
MŠ být. Převedeno slo-
vy do praktického živo-
ta: vynikající učitelka, 
lídr, personalista, legis-
lativec a právník, eko-
nom, odborník na komu-
nikaci s jasnou vizí do 
budoucna. V článku mi 
chybí pouze jedna dů-
ležitá věta. Měla by 
dělat svou práci s ra-
dostí a srdcem, proto-
že právě v mateřské 
škole se to bez těchto 
dvou slov neobejde. 

 Nově přijatých 
dětí pro školní 
rok 2018/2019 
bylo 15, celkový 
počet dětí je 
48. I když se 
počet dětí snížil 
nepatrně,  zna-
menalo to, ote-
vření pouze 
dvou tříd.  

O letních prázd-
ninách proběhla 
rekonstrukce 
v MŠ. Výměna 
obkladů a dlažeb v 
pavilonu B a v za-
hradním sociálním 
zařízení. 

Veronika Dobešová 

V září byly starší děti 
z naší školky pozvány 
trenérem nejmladších 
kunžackých fotbalistů 
Michalem Novákem na 
sportovní dopoledne 
„Měsíc náborů“ orien-
tované na seznámení 
dětí s fotbalem. Pro 
nepřízeň počasí byla 

akce přesunuta 
z fotbalového hřiště do 
sportovní haly. Děti si 
vyzkoušely různé pohy-
bové aktivity, hry a 
soutěže, někteří zá-
jemci se pokoušeli kro-
tit neposedný fotbalo-
vý míč, kopali na bran-
ku a sbírali své první 

brankářské zkušenos-
ti. Malí sportovci do-
plnili vydanou energii u 
stolku 
s občerstvením, na 
závěr čekala všechny 
spokojené účastníky 
perníková medaile a 
náramek. Děti odchá-
zely do školky nadše-

Září měsíc náborů 

Milí rodiče, přátelé mateřské školy, 

 

Zvoneček  

né a těší se na slíbené 
jarní pokračování.   
 
                                                                   



V pátek 12.10 2018 jsme celá 
školka navštívili zdejší země-
dělské družstvo. Prohlídka to 
byla tuze zajímavá nejen pro 
děti, ale i pro paní učitelky a 
přítomné rodiče. Dozvěděli 
jsme se, jak se krmí telátka, 
dojí kravičky. Víme, co se stane 
s mlékem, které krávy podojí a 
jak vypadá drbátko pro krávy. 
Myslím, že pro děti je exkurze 
vždy velkým zážitkem. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat 
panu předsedovi Zdeňku Zá-
mečníkovi za vstřícnost, ochotu 
a čas, který nám věnoval. 

k dispozici jen pro sebe labyrin-
ty se skluzavkou a tobogánem, 
pirátskou loď se spoustou míč-
ků, kanónovou střelnici, obrov-
skou sopku s rychlým sešupem, 
nafukovací loď, opičí stezku, 
pirátskou chýši, trampolíny, 
dráhu pro šlapací auta a mnohé 
další. Po dvou hodinách určené-
ho času se nikomu nechtělo do-
mů. Moc se nám tam líbilo, bylo 

Začátkem října celá naše školka 
vyrazila autobusem na výlet do 
zábavního parku Robinson v Jih-
lavě. Děti si v autobuse zpívaly 
a nemohly se dočkat až tam bu-
deme. Po příjezdu se posilnily 
svačinkou a vyrazily zdolávat 
všechny atrakce. V Robinsonu je 
příjemné a čisté prostředí, ve 
kterém jsou děti šťastné a spo-
kojené. Posilují tak nejen tělo, 
ale i ducha. Měli jsme 

to moc hezké a příjemně strá-
vené dopoledne. 
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Výlet do Robinson parku 

Zvoneček  

Exkurze do ZD Kunžak 

pohádce „Kocour v botách“ děti 
pomáhaly kocourovi plnit neleh-
ké úkoly, bavi-
ly se náramně 
děti i my uči-
telky. Divadlo 
„Máma a Táta“ 
zveme dvakrát 
do roka a patří 
mezi nejhezčí 
představení. 

Začátkem října k nám do školky 
dorazilo rodinné divadlo Máma 
a Táta z Českých Budějovic. Je 
to naše nejoblíbenější divadlo, 
opravdu nej z nabídky oblast-
ních divadel, které srší humo-
rem a vtipem. Herci si sami vy-
rábějí loutky a přijíždí vždy 
s krásnou pohádkou plnou písni-
ček, vtipu, napětí, legrace a mo-
rálního ponaučení. V podzimní 

Divadlo Máma a Táta 



Není mnoho příležitostí, při 
kterých bychom se všichni ze 
základní a mateřské školy mohli 
setkat. V pátek 26.11. jsme ta-
kovou mimořádnou slavnostní 
příležitost dostali. Při sázení 
lípy svobody. Menší děti nejen 
přihlížely této velké události, 
ale společně s většími kamarády 
přiložily ruku k dílu.  

svou vločku. A opravdu jí tam 
každé dítě našlo. Na začátku 
adventu si s nimi děti ozdobí 
společně náš venkovní vánoční 
strom. 
 

Na 11.listopadu připadá svátek 
sv. Martina. Sice sníh nepřivezl, 
ale rozsypal u nás na školní za-
hradě vločky se značkami a fot-
kami dětí. Tradici sv. Martina 
každoročně dodržujeme, sezna-
mujeme děti s „Legendou o sv. 
Martinovi“, zpíváme známou pí-
seň „Už Martin na bílém koni“ a 
se vším, co k tomu patří.  A tak 
se děti v pondělí 12. listopadu 
vydaly na zahradu a hledaly tu 

Vánoční pečení s rodiči je pro 
nás jedno z nejhezčích setkání 
v předvánočním čase. Velice si 
vážíme pomoci a ochoty mami-
nek, tatínků, babiček a dalších 
rodinných příslušníků, kteří při-
jdou a společně nám pomohou 
pro děti upéct a ozdobit vánoč-
ní cukroví a perníčky na Mikulá-
še. Přispějí tím ke krásně pro-
voněné vánoční atmosféře 
v naší mateřské škole.  

 

Vánoční pečení s rodiči 

Oslava 100.let výročí republiky 

Svatý Martin 
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Vánoční čas se kvapem blíží a 
my se na něj velmi těšíme. Už 
od začátku listopadu se pečlivě 
připravujeme. Z keramické hlíny 
jsme vyrobili spoustu ozdobi-
ček, společně s vločkami od sv. 
Martina jsme s nimi ozdobili náš 
velký „školkový“ vánoční strom. 
Díky pomoci všech zaměstnanců 
ochoty rodičů, a přátel školky 
mají venkovní prostory tu pra-
vou atmosféru blížících se Vá-
noc.  

Po krátké zmrzlinkové zastávce 
v cukrárně, jsme se přesunuli na 
zpívající fontánu. 

Výstava stromečků pro veřej-
nost bude probíhat od 
8.12.2018 do 6.1.2019 v prosto-
rách Muzea fotografie. 

Přijďte se podívat! 
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Zvoneček  

Zdobení vánočního stromu 

různých materiálů, ze 
kterých jsou betlémy a 
mini betlémky vyrobené 
- z keramiky, ze dřeva, ze slá-
my, krajky, drátků, dokonce i 
z rybích šupin, nad betlémky 
v láhvi „špekulovaly“, jak je tam 
mohli dát?. Posilněni svačinkou 
jsme se přesunuli do Národního 
muzea fotografie, kde je výsta-
va vánočních stromečků dětí z 
MŠ a ZŠ z  jindřichohradecké-

ho okresu. Na náš stromeček 
jsme zavěsili ozdobičky 
z keramiky, andělíčky, mašličky 
a řetěz z papírových hvězdiček 
a komet. Před muzeem se děti 
proběhly a prohlédly si větší 
betlém. V Panské ulici dětská 
ústa okomentovala „hambaté“ 
andělíčky.     

Návštěva největšího pohyblivé-
ho betléma na světě nás zavedla 
do tmavé místnosti. Ve chvíli, 
kdy se Krýzovy jesličky rozsví-
tily a figurky za sklem se začaly 
pohybovat, byly děti překvape-
né, některé viděly jesličky po-
prvé. Děti velice zaujal vodo-
pád, Ježíšek s Marií a Tři krá-
lové. Po čtvrthodince strávené 
u jesliček, jsme si prohlédli vý-
stavu betlémů - děti si všímaly 

Vánoční výlet do J.Hradce 



Ani letos na nás Mikuláš neza-
pomněl. Přišel i s andělem a 
s čerty. Děti na ně čekaly, ně-
které s úsměvem, některé se 
slzičkami v očích a v obavách, 
jestli si je čerti nevezmou se-
bou do pekla. Mikuláš ze svého 
„Úpisu hříchů“ věděl všechno. 
Kdo jak zlobí, co dobrého umí a 
děti slibovaly, že se polepší, že 
už zlobit nebudou, jen ať je 
čert do pekla nebere. Děti řek-
ly básničky, zazpívaly písničky a 
všechny dostaly od Mikuláše 
balíček dobrot. Přinesli nám do 
třídy stromeček, který jsme si 
všichni společně ozdobili. 

13.12. Do školky přijde Ježíšek 

17.12. Vystoupení dětí na OÚ 

19.12. Návštěva dětí z 1.třídy 

20.12. Všechny rodiče, prarodi-
če a přátelé školy srdečně zve-
me na Vánoční zpívání v mateř-
ské škole.  

Od 17:00hod. bude vystoupení 
starších dětí, společně s nimi si 
zazpíváme koledy a pošleme 
pozdrav Ježíškovi.  

Občerstvení zajištěno.  

 

 

 

Mikuláš a čerti 

V prosinci nás dále čeká 
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Není třeba 
dítě příliš 

vychovávat. 

Je třeba 
hezky žít, 
dítě se 
přidá. 

-Ivan Štúr 



 

 

 

 

 
Třída Modrásků 

 

 

 

             Motto: „Dívejte se na svět dětskýma očima“ 
 

 



 

 

 

 

 

 

                    Třída Žluťásků 

 

 

...dětská tvořivost je bezbřehá, hravá a krásná. Pozorovat ji, je dar. 



 

 

ÚSMĚV 
Přináší štěstí do domu, při sta-
rostech je oporou, je citlivým 
projevem přátelství. Při únavě 
přináší odpočinek, při smutku je 
útěchou a pro každou bolest je 
přirozeným lékem. 

Není možné si ho koupit ani půj-
čit, protože má hodnotu chvíle 
v které se dává. 

Krásné Vánoce, plné pohody a 
odpočinku a v nového roce 
spoustu úsměvů. 

 

Přejí děti a zaměstnanci  

MŠ Kunžak 

Vánoční prázdniny  

22.12 2018—2.1. 2019 

                            

Od 1.1.2019 se zvýší sazba za 
stravné v MŠ. Ze stávajících 
31Kč na 33Kč. Z důvodů zdražo-
vání cen potravin.  

Od poloviny ledna 2019 budou v 
provozu nové webové stránky. 
www.mskunzak.cz 

Věřím, že pro rodiče budou příno-
sem a stanou se dobrým pomocní-
kem  v předávání informací. 

Od 17.1. 2019 začíná dětem výuka 
bruslení. 

V lednu a březnu se zúčastníme 
dopravní výuky a následné soutě-
že v DDM V J. Hradci. 

Od dubna bude možnost přihlásit 
děti na výuku plavání. 

Zápis do Mateřské školy proběh-
ne v květnu. 

Dále  nás čeká spousta menších i 
větších výletů a divadelních před-
stavení. 

Děkujeme všem, kteří nám 
sponzorsky vypomáhají. 

Velmi si toho vážíme! 

 

Co nás čeká v roce 2019 

 

Mateřská škola Kunžak 

Sportovní 445 

Kunžak 378 62 

ms-kunzak@seznam.cz 

 

Zaměstnanci:  

Veronika Dobešová—ředitelka 

Vladislava Hansalanderová—učitelka, zástupkyně ředitelky 

Monika Smejkalová—učitelka 

Emilie Kolaříková—asistent pedagoga, učitelka 

Květa Zušťáková—kuchařka 

Jaroslava Drobilová—uklízečka, pomocná kuchařka 

Simona Němcová—uklízečka 

Marta Hájková—účetní 

Jan Dobeš—školník 

 


