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Předškolní klub dětí SOVIČKA
Výroční zpráva za rok 2000
V měsíci červnu roku 2000 jsme podali projekt na Meziresortní komisi pro
romském etnikum při Úřadu vlády ČR . Projekt byl zaměřen na předškolní klub
dětí s názvem SOVIČKA , který měl ve svém poslání návázat bližší kontakt
s rodinamy se sociálně slabých rodin a odstranění nedůvěry romských matek
k předškolním zařízením.
Projekt byl členy Meziresorti Komise pro záležitosti romského etnika schválen
ve výši 40.000,-kč a tato částka byla převedena na účet Oblastní charity Most.
Vzhledem k tomu že prostředky na tuto činnost byli nedostačujícímy na pokrytí
nákladů a mezd požádali jsme Pracovní úřad v Mostě o zajištění pracovnicku
z řad nezaměstnaných na místa vychovatel a asistent . Pracovní úřad nám
vyhověl a a poskytl nám dvě pracovnice, které financuje v rámci veřejně
prospěšných prací. Prostory pro naší činost nám poskytl Městký úřad v Mostě
s pronájmem za 1kč ročně .
Dne 13.12.2000 jsme slavnostně otevíraly Oblastní charitu a zárověň klub
předěkolního věku a klubovnu pro mládež. Do klubu předškolního věku se nám
podařilo přijmout celkem 18 dětí ,které se v tomto klubu budou připravovat na
předškolní přípravu do školy a zvádnutí prvního ročníku zákládní školy.
V Klubu pracují s dětmi paní učitelka která má 15-leté skušenosti s prací s dětmi
ve školkách ,také zde pracuje romská asistentka, která ji pomáhá.
Děti si denně od 7:30 do 12:00 hod osvojují potřebné základy –správného držení
tužky,pastelky rozeznávat barvy ,střihat s nůžkami .základům hygieny,spravné
vyslovnosti apod. Též s dětmi navštěvujeme zubního lékaře a chodíme na
preventivní prohlídlídky .Velice dobrou spolupráci jsme návázali s místním
Fondem ohrožených dětí.Dále spolupracujeme s p.Mgr. Střelcovou ,ale též i s
dětským pediatrem Mudr. Beránkovou. Jedna z dalších aktivit je propagace
prací našich dětí na městkém úřadě v Mostě ,kde nám bylo umožněno
výstavovat výrobky ve výtrynkách města Mostu.
Klub vznikl hlavně proto , že většina romských rodin žije ze životního minima a
tudíž nemá na zaplacení úpoplatku v mateřské škole . Zde v klubu mají rodiny
možnost ,aby jejich děti nenásilnou formou her byli lépe připraveni na zvládnutí
všech školních poviností . Důkazem toho,že děti toto zvládly ,je fakt že všechny
děti z našeho klubu,které mají letos v září nastoupit do prvních tříd zvládly
uspěšně zápis a byli přijati do prvních tříd základních škol. Do našeho klubu
nechodí jen romské děti ,ale jsou tu i děti se sociálně slabých českých rodin .
Našim cílem je ,aby tento klub nádale i v září mohl přijmout další děti ,kterým
bychom obdobně ,chtěli pomoci .V klubu vybíráme na týden 10,-kč na čaj a
zčásti na svačinky ,které denně dostávají v klubu.
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Seznam dětí přeškolního klubu
SOVIČKA
Jméno

1. Gorol Josef
2. Gorolová Markéta
3 Gadžo Patrik
4. Horvát Vojtěch
5. Horvát David
6. Hejkalová Martina
7. Holub Jaroslav
8. Čermák ludvík
9. Čermáková Darina
10. Nesvadba Milan
11. Štefan Jaroslav
12. Štefanová Sára
13. Mucha Jaroslav
14. Mucha Dominik
15. Štanc Ondřej
16. Gorol Dominik
17. Rác Daniel
18. Rácova Miroslava

Bydliště

-

Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
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CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ VÝCHOVNĚ
VZDĚLAVACÍ

PLÁN ČINNOSTI PRO PŘÍPRAVNÝ ROĆNÍK

S O V I Č KA

školní rok 2000 / 2001
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Denní režim pro přípravný ročník

Hodina

Činnnosti_______

6.30 - 7,30

Příprava materiálů pro práci s dětmi

7,30 - 8,00

Hygiena ,cvičení tělovýchovná činnost

8,00 - 9,00

Metodická práce s dětmi

9,00 - 10,00

Hygiena ,svačina pitný režim

10,00 - 11,00

Výtvarná , hudební výchova

11,00 - 12,00

Odpočinková činnost ,odchody dětí

V průběhu roků a převážně v letním období děti chodí na procházky a na
zahrádku ,která nám byla propůjčena od K-CENTRA Most.
S dětmi chodíme také na dětská představení do divadel .
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Hlavní úkoly pro školní rok 2000 / 2001
♦ rozvoj kultury řeči
♦ umět pojmenovat základní předměty ,jevy
♦ oslovit znalost barev
♦ rozlišit a umět pojmenovat zvířátka,napodobit jejich hlas
♦ rozlišit a umět pojmenovat plody-ovoce, zelenina
♦ poznat základní geometrické tvary
♦ vést děti k úctě k dospělým, starším lidem, umět jim pomoci
♦ šetrné zacházení s hračkama, pomůckami
♦ učit je trpělivosti, důslednosti – po hraní si uklidit
♦ základní hygienycké návyky,čistota
♦ sebeobsluha- umět samostatně obléci, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky
♦ dbát na hygienu rukou po použití toalety
♦ dokonalým mluvním vzorem je učitelka –odstranění agramatismů
♦ učit se popisovat předměty a obrázky
♦ základní kresby – proporce, vjem – i barevný
♦ matematické představy
♦ prostorové vztahy
♦ rozšiřovat slovní zásobu – poslechem, čtení knihížek apod.
♦ procvičovat paměť učením krátkých říkadel
♦ umět pojmenovat a používat denní potřeby
♦ základy stolování ,hygiena před jídlem – mytí rukou,ovoce zeleniny…..
♦ vést děti ke vztahu ke své vlasti ,lásce k vlasti
♦ upevňovat pozornost, vhodně je vždy motivovat
♦ naučit je zacházet s psacímy a kreslícim náčiním
♦ vést je pravidelnému plnění povinností
♦ preventivní prohlídky u zubaře
♦ vysvětlit nebezpečí drog
♦ vést děti k úctě k rodičům
♦ odstraňovat projevy rasismu
♦ naučit děti o vše požádat a poděkovat
♦ chování v kulturních zařízeních
♦ při řečové výchově dbát na správné dychání ,naučit hospodařit s dechem
♦ dbát na správné sezení a držení těla
♦ přispůsobit se k životu v kolektivu, neubližovat, umět prohrávat, ale také
odpouštět
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PROSINEC-2000
1.Metodická práce
•
•
•
•
•
•
•
•

sněhuláci – kreslení štětcem i modelování
osvojení písně – Ježíšku panáčku
zimní koledy
kreslení vánočního stromku
ozdobení vánočního stromku
výzdoba klubu
výroba vánočních ozdob
umět vyjmenovat dny v týdnu

2.Rekreační činost
•
•
•
•
•

hry s dětmy- poznej podle sluchu zvířátko
pojmenovávání předmětů na obrázku
kladný vztah k hrám
vyprávění pohádek od Boženy Němcové
rozpoznávání barev

LEDEN-2001
1. Metodická práce
•
•
•
•
•
•

kreslení s pastelkami –základní postavy
kolektivní výrobek
krátka říkadla
umět vyjmenovat měsíce v roce
umět vyslovovat věci a jména na r,š,ř
motorika rukou

2.Reakreační činnost
•
•
•
•

hry s dětmy
hra na lékaře ,prodavačku apod
výber her na sněhu ,koulovačka
zimní básničky
Vypracoval:
koordinátor projektu Kristián Drapák

Předškolní klub dětí SOVIČKA
ÚNOR-2001
1. Metodická práce
•
•
•
•
•
•

kreslení s pastelem
určení stran-vpřed,vzad,vlevo a vpravo
seznámení s písmenky abecedy
rozvýjení matematických představ
koláže z barevných papírů
rodičovská schůzka

2. Rekreační činnost
•
•
•
•

didaktické hry
hraní pexesa
vyprávění příběhu,hodnocení kladných a špatných postav
individualní výběr her

BŔEZEN 2001
1. Metodická práce
•
•
•
•
•
•

seznámení s květinami
osvojení písně – Šel zahradník do zahrady
samostatné vypravění pohádky
kreslení dle fantazie
povídání o Jaru
samostatné pojmenovávání věcí a zvířat

2. Rekreační činnost
•
•
•
•
•

společný zpěv
procházky v přírodě
stolní společenské hry
hádanky,básničky,říkanky
povídání o zážitcích s přírody
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DUBEN-2001

1. Metodická práce
kolektivní výtvarné dílko na téma – Velikonoce
kreslení kraslic
vymalovávání omalovánek
roční období
• osvojení písniček př. Bubeníček
• rodičovská schůzka
•
•
•
•

2. Rekreační činnost
•
•
•
•
•

říkadla ,básničky a povídky
míčove hry v přírodě
hry na písku
kreslení na téma Velikonoce
kolektivní zpěvy a hry

KVĚTEN-2001
1. Metodická práce
•
•
•
•
•
•

seznámení s číslicemi 1-5
vystřihování z papíru a látky
kreslení přírody
poznávání květocích rostlin
pojmenovávání a seznámením se s určitýmy druhy ptáčků-/kos/
láska k vlasti ,hlavní město známá místa svého bydliště

2. Rektreační činnost
•
•
•
•

pohybové hry venku
opakování říkadel
besedy s dětmy o slušném chování
společenské hry v klu
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