INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starostky obce
Milí spoluobãané,
ãtenáﬁi Zálezelského zpravodaje,
rok 2018 pomalu konãí a rychle se
blíÏí jedny z nejkrásnûj‰ích svátkÛ
v roce. Za pár dní provoní na‰e domovy jehliãí a my usedneme po boku na‰ich nejbliÏ‰ích ke sváteãnímu stolu.
Na‰e dûti netrpûlivû ãekají na pﬁíchod
JeÏí‰ka a my dospûlí se tû‰íme na povánoãní klid a pohodu pﬁi pohádkách.
Pro mnohé z nás je konec roku
ãasem bilancování, hodnotíme uplynulá období, ale také dobou, kdy pﬁem˘‰líme o budoucnosti, stanovujeme si
rÛzné cíle a dáváme si pﬁedsevzetí.
Tento rok pﬁinesl do na‰í obce zmûny,
které se budou promítat i do let pﬁí‰tích.
Pro mne je konec roku nov˘m zaãátkem, neboÈ jsem v listopadu pﬁevzala
pomyslné starostovské Ïezlo a zaãala
pracovat pro obec. Pﬁi svém zvolení
jsem slíbila, Ïe budu pokraãovat v nastoleném smûru a zodpovûdnû plnit
kaÏdodenní úkoly, bez kter˘ch to jednodu‰e nejde. Kromû toho budu podporovat smysluplné aktivity, které
umoÏní rozpohybovat Ïivot v na‰em
zrekonstruovaném kulturním domû, zasadím se o obnovu obecních plesÛ. Za-

mûﬁím se na zv˘‰ení informovanosti
obãanÛ prostﬁednictvím moderních
médií, budu aktivnû vyhledávat finanãní zdroje k realizaci projektÛ, jednodu‰e se budu snaÏit, aby se na‰e obec
rozvíjela a byla pﬁíjemn˘m místem pro
bydlení i zábavu.
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M˘m velk˘m pﬁáním do nového roku
je, abych mohla na sklonku pﬁí‰tího
roku na tomto místû napsat, co v‰echno se nám podaﬁilo a Ïe rok 2019 byl
pro obec úspû‰n˘. K tomu mi mÛÏete
pomoci i Vy. Nebojme se nového, dívejme se do budoucnosti s optimismem
a pﬁispûjme svojí ohleduplností a lidskou slu‰ností k pﬁíjemnému souÏití
v na‰í obci.

Pﬁeji Vám pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ, pevné zdraví, lásku, ‰tûstí,
pohodu, spokojenost a mnoho úspûchÛ v novém roce 2019.
Ing. Magda Pej‰ová, starostka obce

Oznámení o uzavﬁení úﬁadu pﬁed a mezi státními svátky
Z dÛvodu ãerpání ﬁádné dovolené bude Obecní úﬁad Dolní Zálezly od 22. prosince 2018
do 1. ledna 2019 uzavﬁen. Dûkujeme za pochopení

Sbûrn˘ dvÛr je v rámci poplatku zdarma
V‰ichni, kdo platí obci poplatky za odvoz odpadu, mají
moÏnost odloÏit odpad, kter˘ nepatﬁí do popelnic, ve sbûrném dvoﬁe zdarma.
Do sbûrného dvora je moÏné donést kovy v‰eho druhu,
objemn˘ odpad, plasty, sklo, papír, biologicky rozloÏiteln˘
odpad, elektrozaﬁízení apod. Není tedy Ïádn˘ dÛvod odkládat takov˘ odpad k popelnicím nebo na jiná místa v obci
a vytváﬁet tak nevzhledné skládky. Za urãit˘ch podmínek
mohou b˘t pracovníci obce nápomocni pﬁi odvozu velkoobjemového odpadu, vÏdy je ale potﬁeba se pﬁedem na
obecním úﬁadû domluvit. Sbûrn˘ dvÛr je otevﬁen kaÏdou
stﬁedu od 15:00 do 17:00 hodin a o sobotách od 8:30 do
10:00 hodin.

Vánoãní otevírací doba sbûrného dvoru:
Sobota 22.12. 2018 - otevﬁeno od 8:30 do 10:00 hodin
Stﬁeda 26.12. 2018 - svátek zavﬁeno
Sobota 29.12. 2018 - otevﬁeno od 8:30 do 10:00 hodin
Stﬁeda 2.1. 2019 - otevﬁeno od 15:00 do 17:00 hodin
■ Ceny za odvoz popelnic pro obyvatele na rok 2019
884 Kã/rok za první popelnici pro domácnost
za kaÏdou dal‰í 1767 Kã/rok
442 Kã/rok za jednu popelnici
pro samostatnû Ïijící osobu nad 70 let
Poplatky za popelnice je nutné uhradit do 28. února 2019
v pokladnû obecního úﬁadu.

Informace z veﬁejn˘ch jednání zastupitelstva obce
USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ustavující jednání zastupitelstva se
uskuteãnilo 5. listopadu 2018, se‰lo se
v‰ech 7 novû zvolen˘ch zastupitelÛ.
Bylo zvoleno nové vedení obce:
■ Uvolnûnou starostkou obce byla
zvolena Ing. Magda Pej‰ová
■ Neuvolnûnou místostarostkou byla
zvolena Ing. Irena Nûmeãková
■ Pﬁedsedou finanãního v˘boru byl
zvolen Ing. Petr Hetto
■ Pﬁedsedou kontrolního v˘boru byl
zvolen Ale‰ Zíka
V souladu s naﬁízením vlády
ã.318/2017 Sb. byla stanovena v˘‰e
odmûn neuvolnûn˘ch ãlenÛ zastupitelstva:
Místostarostka.......................8500 Kã
(max. v˘‰e dle naﬁízení vlády
je 22 134 Kã)
Pﬁedsedové v˘borÛ...............1400 Kã
(max. v˘‰e dle naﬁízení vlády
je 2 459 Kã)
Zastupitelé obce ...................1100 Kã
(max. v˘‰e dle naﬁízení vlády
je 1 230 Kã)
V˘‰e odmûn pro uvolnûné ãleny zastupitelstva jsou dány pﬁesnou ãástkou
ve v˘‰e uvedeném naﬁízení. Zastupitelstvo jejich v˘‰i neurãuje ani neschvaluje.
Na závûr zasedání podûkovala nová
paní starostka dosavadnímu panu starostovi Miroslavu Suchému za dlouholetou práci pro obec.

1. VE¤EJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Na 1. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Zálezly, se se‰lo 7 zastupitelÛ
a 11 obãanÛ z ﬁad veﬁejnosti. Po forZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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málních úvodních náleÏitostech pﬁe‰li
zastupitelé k projednání jednotliv˘ch
konkrétních bodÛ.
1. Projednání a schválení dodatku
ke smlouvû na v˘stavbu
kulturního domu
Zastupitelé
obce
jednomyslnû
schválili uzavﬁení dodatku ã. 3 ke
smlouvû na Rekonstrukci kulturního
domu Labe Dolní Zálezly, kter˘m se po
zapoãtení ménûprací a víceprací navy‰uje celková cena díla na ãástku
15,704.565,80 Kã vã. DPH.
Rozpoãet na opravu kulturního domu
byl 17.980.000,- Kã. Do veﬁejné soutûÏe se pﬁihlásilo 6 firem, vítûznou cenu
pﬁedloÏila firma Stamo ve v˘‰i
15.082.158,- Kã. Firma provádûla
opravu kulturního domu podle projektu,
ale v prÛbûhu realizace se objevily nûkteré vûci, které se musely zmûnit. Byly
nûkteré ménûpráce a nûkteré vícepráce. Vícepráce vznikly ze dvou dÛvodÛ,
jedním z nich byl ‰patn˘ technick˘ stav
kulturního domu a druh˘m vûci, které
nebyly obsaÏeny v projektové dokumentaci ani ve smlouvû, a musely se
doobjednat. Po zapoãtení v‰ech ménûprací a víceprací se cena opravy kulturního domu nav˘‰ila o 622.407,80 Kã,
coÏ znamená, Ïe oprava kulturního
domu stála obec 15.704.565,- Kã.
V‰echny vícepráce byly projednány
a probûhlo kolem nich obchodní vyjednávání s dodavatelem /pÛvodní náklady na vícepráce pﬁedloÏené dodavatelem ãinily cca 1.180.000,- Kã/.
2. Dokonãení a dovybavení KD
Zastupitelé jednomyslnû schválili objednání instalace svûtel na velkém sále
a pﬁilehlém jevi‰ti u spoleãnosti Elektrosys, která provádûla elektroinstalaci
v celém kulturním domû.
PÛvodní projekt pﬁedpokládal, Ïe
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strop na velkém sále zÛstane zachován a na nûm i pÛvodní osvûtlení, ale
dﬁevûn˘ strop nevyhovoval poÏárním
pﬁedpisÛm a musel se demontovat
a byl nahrazen stropem z poÏárnû
odolného sádrokartonu. Po demontáÏi
pÛvodního stropu a svûtel v‰ak bylo
tﬁeba ﬁídit se novou legislativou a splnit
hygienické normy platné v rámci Evropské unie. Svûtla se musela pﬁeprojektovat /nyní je na sále 71 svûtel místo
pÛvodních 8/. V‰echna svûtla jsou ledková, úsporná. Z tohoto dÛvodu bylo
nezbytné objednat realizaci osvûtlení,
neboÈ ta nebyla souãástí pÛvodní
smlouvy. PÛvodní nabídka firmy byla
cca 320 tis. Kã bez DPH, po obchodním vyjednávání ãiní cena instalace
osvûtlení na sále a pﬁilehlém jevi‰ti
270.075,- Kã vãetnû DPH.
3. Rozpoãtové opatﬁení ã.5/2018
Zastupitelé jednohlasnû schválili
návrh rozpoãtového opatﬁení, ve kterém se promítlo dovybavení kulturního
domu kuchyÀsk˘mi linkami, lednicí, vû‰áky, sklem, osvûtlení na sále a jevi‰ti
a provozní náklady na volby.
4. ProdlouÏení úvûrové smlouvy
na financování KD
Zastupitelé jednomyslnû schválili
uzavﬁení dodatku ã. 1 k úvûrové smlouvû ã. 0317495419/LCD ze dne 14. 11.
2018, kter˘m se prodluÏuje období ãerpání úvûru do 31. 12. 2018 tak, aby
mohl b˘t úvûr doãerpán.
5. Projednání a schválení
smlouvy o pﬁipojení odbûrného
elektrického zaﬁízení k distribuãní
soustavû (kulturní dÛm)
Zastupitelé
obce
jednomyslnû
schválili uzavﬁení smlouvy o pﬁipojení
odbûrného elektrického zaﬁízení k distribuãní soustavû

6. SCHVÁLENÍ DODATKU KE
SMLOUVù O SBùRU, P¤EPRAVù
A ODSTRA≈OVÁNÍ ODPADU
Zastupitelé jednomyslnû schválili dodatek ã. 6, kter˘m se upravuje cena za
poskytované sluÏby firmou AVE pro rok
2019 na 1.459,98 Kã bez DPH za jednu
nádobu a rok. Spoleãnost AVE tuto
cenu navrhla a je nutné ji akceptovat,
protoÏe v tuto chvíli není na trhu jiná
spoleãnost, která by byla schopná sluÏbu v na‰í obci zajistit.
7. PRONÁJEM POZEMKU
â.789/1
Zastupitelé obce neschválili (pro neschválení bylo 5 zastupitelÛ, 2 se zdrÏeli) pronájem ãásti pozemku parcelní
ãíslo 789/1 o v˘mûﬁe 10 m2 s odÛvodnûním, Ïe nechtûjí vytvoﬁit precedent
a pronajímat ãásti pozemkÛ, které jsou
komunikací nebo s komunikací souvisí.
8. Nabídka realitní agentury L.
Bierhanzl na odkoupení ãásti pozemkové parcely ã.115
Zastupitelé jednomyslnû neschválili
nabídku realitní agentury J. Bierhanzla
na odkoupení ãásti pozemku parcelní
ãíslo 1154 ve vlastnictví SVS a.s.
s odÛvodnûním, Ïe se jedná o pozemek, ve kterém je ochranné pásmo vysokého napûtí, hranice sesuvného
území a ‰ir‰í ochranné pásmo vodních
zdrojÛ.
9. RÒZNÉ
Paní starostka informovala pﬁítomné
o tom, Ïe se ozvala spoleãnost Starnet,
která má pokrytí v obci a nabízí internet
od jejich spoleãnosti. Dále pozvala
v‰echny obãany na Adventní dílnu
1.12. a na Mikulá‰skou nadílku 8.12.

2. VE¤EJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Na 2. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Zálezly, se se‰lo 7 zastupitelÛ
a 10 obãanÛ z ﬁad veﬁejnosti. Po formálních úvodních náleÏitostech pﬁe‰li
zastupitelé k projednání jednotliv˘ch
konkrétních bodÛ.
1. NÁVRH ROZPOâTU OBCE PRO
ROK 2019
Zastupitelstvo jednomyslnû schválilo
rozpoãet obce pro rok 2019.
2. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â. 6/2018
Zastupitelstvo jednomyslnû schválilo
rozpoãtovou zmûnu ã.6/2018 a dále
povûﬁilo starostku a místostarostku
schválit pﬁípadné poslední rozpoãtové
opatﬁení ã. 7/2018 za období od 11.12.
do 31.12.2018 v mûsíci prosinec 2018 v
maximální v˘‰i 100 tis. Kã, s tím, Ïe pro-

vedené opatﬁení bude dáno na vûdomí
obecnímu zastupitelstvu na nejbliÏ‰ím
jednání zastupitelstva.
3. DOPLNùNÍ KONTROLNÍHO
A FINANâNÍHO V¯BORU.
Zastupitelstvo jednomyslnû schválilo
jako ãleny kontrolního v˘boru pana
Martina Vojtí‰ka a pana Miroslava
Suchého a ãleny finanãního v˘boru
paní ·árku Îejglicovou a paní Janu Nápravníkovou.
4. NOVÁ CENA ZA ODVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ
Zastupitelstvo jednomyslnû schválilo
cenu za odvoz odpadu pro rok 2019,
884 Kã vãetnû DPH/rok za první popelnici pro domácnost, za kaÏdou dal‰í
1767 Kã vãetnû DPH/rok a 442 Kã
vãetnû DPH/rok pro samostatnû Ïijící
osobu nad 70 let. Poplatky za popelnice je nutné uhradit do 28.února 2019
v pokladnû obecního úﬁadu.
5. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
âLENSTVÍ OBCE VE SDRUÎENÍ
MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV âR
Zastupitelstvo jednomyslnû schválilo
pﬁistoupení obce Dolní Zálezly do SdruÏení místních samospráv. âlenství
v SMS âR znamená pro obec podporu
prosazování spravedlivého financování
obcí a mûst a ﬁadu benefitÛ, které sdruÏení sv˘m ãlenÛm nabízí, mezi jin˘mi
vyuÏívat zdarma právní poradnu, dotaãní poradnu, krizovou poradnu (neoprávnûné obvinûní a rychlá osobní
pomoc do 24h), moÏnost vyuÏít prostor
pro jednání v Praze, krajského manaÏera SMS âR, kter˘ ãlenÛm pomáhá
zaji‰Èovat styk s krajem a jeho institucemi, sluÏby GDPR.
6. URâENÍ INVENTARIZAâNÍ
A LIKVIDAâNÍ KOMISE
Starostka informovala zastupitele
o tom, Ïe dala pﬁíkaz k provedení inventury majetku obce za rok 2018
s termínem do 31.1.2019 a urãila inventarizaãní komisi ve sloÏení:
Pﬁedseda: Ing. Irena Nûmeãková
ãlen: Blanka PapeÏová
ãlen: Pavla Straková
Dále starostka obce pﬁedloÏila zastupitelstvu Pravidla pro vyﬁazování a likvidaci majetku obce a urãila ãleny likvidaãní komise
Likvidaãní komise:
Pﬁedseda: Ing. Magda Pej‰ová
ãlen: Ale‰ Zíka
ãlen: Petr Hetto
Zastupitelstvo vzalo informace na
vûdomí.

7. MATE¤SKÁ ·KOLA
Mateﬁská ‰kola - poÏadavek paní ﬁeditelky na rekonstrukci hﬁi‰tû u ‰kolky,
na nákup vypalovací pece a na financování ‰koly v pﬁírodû
■ Pﬁedpokládané náklady na vybavení hﬁi‰tû jsou min 200 tis Kã, coÏ je
témûﬁ 2/3 pﬁíspûvku na provoz ‰kolky.
Pokud seÏeneme dotaci, bude moÏné
hﬁi‰tû zrekonstruovat
■ Pec je v cenû kolem 40 tis Kã - pec
bude zakoupena z rozpoãtu obce mÛÏe slouÏit nejen M· ale i dal‰ím zájmov˘m skupinám obyvatel pﬁi tvoﬁení
z hlíny
■ Financování ‰koly v pﬁírodû, obec
doposud hradí dopravu na v˘jezdy
‰kolky, cena za t˘denní pobyt je cca
1700 Kã/dítû - zastupitelstvo se dohodlo, Ïe obec uhradí mateﬁské ‰kole dopravu na ‰kolu v pﬁírodû a polovinu
ceny pobytu za dûti ze Zálezel s podmínkou, Ïe se ‰koly v pﬁírodû zúãastní
nejménû 10 dûtí ze Zálezel.
Odmûna paní ﬁeditelce mateﬁské
‰koly:
Zastupitelstvo obce schválilo odmûnu paní ﬁeditelce mateﬁské ‰koly. Paní
ﬁeditelka je na rodiãovské dovolené,
ale stále zaji‰Èuje chod ‰koly administrativnû, v loÀském roce jí nebyla schválena Ïádná odmûna, odmûna není hrazena z rozpoãtu obce.
8. ÎÁDOST O ODKUP POZEMKU
V MAJETKU OBCE P.â. 84/2
K.Ú. CHVALOV
Obec obdrÏela Ïádost t˘kající se odkupu pozemkÛ. Zastupitelé se jiÏ v minulosti dohodli, Ïe se prodejem pozemkÛ nebude sniÏovat hodnota majetku
obce. Ani v tomto pﬁípadû se nebude
dûlat v˘jimka.
9. ODSTRANùNÍ NEPOJÍZDN¯CH
AUTOMOBILÒ Z POZEMNÍ
KOMUNIKACE
Starostka informovala, Ïe nepojízdn˘
zelen˘ automobil Volkswagen Transporter odstranil majitel na v˘zvu obce,
dal‰í dvû auta v nepojízdném stavu
jsou v ﬁe‰ení, byla zaslána v˘zva majiteli automobilÛ.
10. WEBOVÉ STRÁNKY
A FACEBOOK OBCE
Stránky obce brzy získají nov˘ design, jiÏ se pracuje na jejich úpravû,
byla zprovoznûna facebooková stránka
obce - Obec Dolní Zálezly, kde jsou
zveﬁejÀovány aktuální informace o dûní
v obci
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou zveﬁejnûny na
www.dolni-zalezly.cz, nebo k nahlédnutí v podatelnû obecního úﬁadu.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Foto z rekonstrukce kulturního domu Labe

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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VÁNOâNÍ OTEVÍRACÍ DOBY
■ Otevírací doba Hospody u MatzkÛ
Út, Stﬁ, Pá, Ne od 17 do 22 hodin
Vánoãní otevírací doba
Pondûlí
24. 12. 2018
ZAV¤ENO
Úter˘
25. 12. 2018
17:00-22:00
Stﬁeda
26. 12. 2018
17:00-22:00
âtvrtek
27. 12. 2018
ZAV¤ENO
Pátek
28. 12. 2018
17:00-22:00
Sobota
29. 12. 2018
ZAV¤ENO
Nedûle
30. 12. 2018
17:00-22:00
Pondûlí
31. 12. 2018
ZAV¤ENO
Úter˘
1. 1. 2019
ZAV¤ENO
■ Ordinaãní hodiny paní MUDr. Derynkové
Úter˘ od 9 do 11 hodin

■ OTEVÍRACÍ DOBA OBCHODU BùHEM VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ
BûÏná otevírací doba Po-So 8-11 a 15-17 hod.
Od 9. prosince 2018 do konce bﬁezna bude obchod v nedûli zavﬁen˘.
Vánoãní otevírací doba
Sobota
22. 12. 2018
8-11 a 15-17 hod.
Nedûle
23. 12. 2018
ZAV¤ENO
Pondûlí
24. 12. 2018
8-11 hod
Úter˘
25. 12. 2018
ZAV¤ENO
Stﬁeda
26. 12. 2018
ZAV¤ENO
âtvrtek
27. 12. 2018
8-11 a 15-17 hod
Pátek
28. 12. 2018
8-11 a 15-17 hod
Sobota
29. 12. 2018
8-11 a 15-17 hod
Nedûle
30. 12. 2018
ZAV¤ENO
Pondûlí
31. 12. 2018
8-11 hod
Úter˘
1. 1. 2019
ZAV¤ENO

FACEBOOK NA·Í OBCE

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Ze Ïivota na‰í mateﬁinky
JAK TO CHODÍ V NA·Í ·KOLCE A CO NÁS âEKÁ
A NEMINE VE ·KOLNÍM ROCE 2018/19.
Vût‰inou si v‰ichni myslí, Ïe si dûti v mateﬁské ‰kole jen
hrají. To je vlastnû dobﬁe, protoÏe správnû vedená - nevedená hra je tím nejdÛleÏitûj‰ím zpÛsobem uãení v Ïivotû dítûte.
I ta na‰e hra, která je zahrnuta do vzdûlávacího programu
mateﬁské ‰koly zaãíná 1.záﬁí. Paní uãitelky mají promy‰len˘
obsah vzdûlávání daleko dopﬁedu, uplatÀují ho v prÛbûhu
celého roku, av‰ak nezapomínají na individualitu kaÏdého
dítûte a snaÏí se podpoﬁit jeho v‰estrann˘ rozvoj. A Ïe tûch
mal˘ch osobností v Dolních Zálezlech je a kaÏdá se chce
prosadit po svém?? Na základû toho v‰eho paní uãitelky vytváﬁejí spoleãnû s dûtmi hry, v˘lety, divadelní pﬁedstavení,
dramatizaci pohádek a sportovní vyÏití.
Záﬁí je zpravidla obdobím adaptaãním, kdy si pﬁejeme, aby
si dûti odnesly radost z objevování a hry, pocit bezpeãí, zku‰enost a poznání, kdo je kdo, základní orientaci o prostorách
a Ïivotû ve ‰kolce, kde budeme spoleãnû vytváﬁet pravidla
vzájemného souÏití, poznávat nové prostﬁedí a uãit se v nûm
Ïít, zji‰Èovat, co umíme, co nás spojuje a zajímá.
A snad se zaãnou tû‰it i do ‰kolky. Paní uãitelky naváÏou
kontakt s jednotliv˘mi dûtmi a pomohou jim vytváﬁet základy
pozitivního vztahu k mateﬁské ‰kole, pozorují, sbírají první
informace a zku‰enosti o jednotliv˘ch dûtech i skupinû dûtí
a odbourávají pﬁípadnou bariéru mezi rodiãem a uãitelkou.
JiÏ teì mají dûti za sebou nûkolik v˘letÛ. Nav‰tívily napﬁíklad muzeum âtyﬁlístku nebo posvaãily s princeznou na
zámku ve velkém Bﬁeznû. Dokonce se ani nebojí spustit se
do hlubin pekeln˘ch, a to v Ú‰tûku pﬁi náv‰tûvû ãertÛ.

V dobû pﬁedvánoãním dûti procviãují pracovní a manipulaãní
ãinnosti pﬁi peãení ‰trÛdlÛ a cukroví doplnûné lidov˘mi tradicemi a tematicky vhodn˘mi ﬁíkadly, písniãkami ãi pohádkou.
Pohádka vÛbec je jednou z na‰í nejvût‰í náplní v˘chovnû
vzdûlávacího programu tohoto roku.
Dûti se, také mohou tû‰it na nové prostory v kulturním
domû, které nám byly nabídnuty obecním úﬁadem. Zde se
budou moci nejen sportovnû vyÏít v dobû nepﬁíznivého poãasí, ale také tvoﬁit v keramické dílniãce.
KaÏdoroãnû se najde nûkdo z dûtí, kdo doroste do ‰kolních let. V tomto ‰kolním roce máme pﬁed‰kolákÛ opravdu
hodnû, jsme si plnû vûdomi, Ïe pﬁíchod do první tﬁídy je pro
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kaÏdé dítû první velkou Ïivotní zkou‰kou. SnaÏíme se tedy
v dûtech podporovat pozitivní vztah k poznání, a tedy i ke
vzdûlání, rozvíjet systematicky v‰echny jeho schopnosti
a dovednosti. Uãíme dítû, Ïe ‰kola je bezpeãné prostﬁedí, ve
kterém se nemusí bát udûlat chybu, protoÏe je tam vÏdy
nûkdo, kdo ji pomÛÏe napravit. SnaÏíme se dítû nauãit vnímat, spolupracovat, jednat a samostatnû se rozhodovat.
Dal‰í z na‰ich plánovan˘ch v˘letÛ je smûﬁován právû do
první tﬁídy základní ‰koly.
V roce 2019 chceme více spolupracovat s rodiãi nejen stávajícími, ale hlavnû s rodiãi, které mají malé dûti ‰kolkou
zatím nepovinné??. Od ledna do dubna budou probíhat
v na‰í mateﬁské ‰kole dny otevﬁen˘ch dveﬁí pro dûti za doprovodu jejich rodiãÛ. Dûti se budou moci v dopoledních hodinách zapojit do aktivit pﬁipraven˘ch paní uãitelkou a zkusit
si jaké to je, pohrát si jinde neÏ tﬁeba doma. První je jiÏ
21.1.2019, ostatní termíny budou vyvû‰eny vÏdy na webov˘ch stránkách www.m‰dolnizalezly.cz nebo na facebooku
‰kolky. Nebojte se pﬁijít a pohrát si s námi.
Za kolektiv mateﬁské ‰koly pﬁeji klidn˘ advent a krásné
nadcházející svátky Vánoãní.
Bc. Gabriela Bártová.
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