Mateřská školka vítá děti.
Za několik dní se otevřou opět všechny školky a školy. Učitelé, kteří si užívali zasloužené volno, se
vrátí do pracovního procesu, děti do svých tříd a ty nejmenší čeká první vykročení do vzdělávacího
systému našeho školství.
Budova naší školky je díky finančnímu přispění obce Máslovice, schovaná pod novou střechou, za což
děkujeme. Také na zahradě se vše proměnilo, díky manželům Švarcovým, jsou všechny zahradní
prvky opraveny a září novými barvami, děkujeme.
Kapacita školky je naplněna a pokud se skladba dětí nezmění, budeme mít v letošním školním roce 6
předškolních dětí, 9 dětí 4-5 letých a 13 dětí 3-4 letých.
V letošním školním roce bude naše školka, vedle běžného rozpočtu, využívat peněz z fondů Evropské
unie. Žádost jsme zpracovali a podali, v loňském roce a nyní můžeme dotační program realizovat.
Cestu k realizaci projektu nám výrazně zjednodušila spolupráce s Místní akční skupinou (Mas nad
Prahou) se sídlem v Líbeznicích, zde bych chtěla poděkovat paní Sieberové, která mi pomohla
s administrací projektu a jsme nadále ve spojení.
Jedná se o tzv. Šablony II - aktivity pro mateřské školy – personální podpora pro mateřské školy.
Jde o to, že v naší školce bude, vedle paní ředitelky a paní učitelky, vzdělávat děti také školní
asistentka. Oslovili jsme proto paní M. Švarcovou, zkušenou a dětmi oblíbenou paní učitelku, která u
nás od září nastoupí.
Peníze z fondů Evropské unie budeme čerpat dva školní roky. Kromě výrazného zkvalitnění
pedagogické práce v osobě školního asistenta, musíme zařadit do výchovně-vzdělávací práce, pod
vedením přizvaného odborníka, osm projektových dnů. Zbylé peníze můžeme použít na nákup
didaktických pomůcek a hraček pro děti.
Přibude nám další práce, navýší se administrativa, čeká nás vypisování reportů, zpráv, kontroly atd.,
ale i tak máme z této možnosti radost a těšíme se na pozitivní výsledky naší práce, které bezpochyby,
tento školní rok přinese.
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