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Milí rodiče,

měsíc duben je již za námi a my se 
můžeme těšit z prvních jarních dní. Ráda 
bych se tentokrát zastavila nad tím, jak 
je možné vnímat školu z pohledu rodiče, 
pedagoga, veřejnosti a co se ještě nachází 
v pozadí, které nevidí téměř nikdo.

Z pohledu rodiče je možné registrovat 
program, který zahrnuje nejen výuku 
ve školce a škole, ale také různé výlety, 
společné akce pro Vás a Vaše děti, 
prohlížet si můžete výtvory Vašich dětí 
na nástěnce, pak také jistě vnímáte 
naše pedagogy jak po profesionální tak 
i lidské stránce. Ve školce někdy nejde 
přeslechnout pláč a přehlédnout hemžení 
malých dětí, ve škole při vyzvedávání 
z družiny, Vás možná někdy překvapí 
živost kluků a způsob jakým si užívají 
velký prostor školy. Někteří z Vás využili 
možnost strávit dopoledne ve výuce, či 
přišli na osobní konzultaci. Pro někoho je 
takový prostor pro představu o fungování 
školy dostatečný a pro někoho jiného zase 
malý, proto bychom Vám nabídli možnost 
přijít přijít se kdykoliv podívat do školky či 
školy a nebo se zapojit do fungování, rádi 
Vás přivítáme.

Chápeme také Vaše pracovní vytížení 
a uspěchanou dobu. Neradi bychom 
Vám přidělávali starosti s vyhledáváním 
termínů školky a tak mimo kalendáře 
v newsletteru tento kalendář vyvěšujeme 
i v šatně školky a zádveří školy, 
upozorňujeme Vás prostřednictvím 
whatsappu, náš kalendář je k nahlédnutí 
na webových stránkách školy a nyní 
zavedeme oznámení větších mimořádných 
akcí i na dveře školky a školy. Nabízí 

se i možnost začlenění termínů do 
elektronického kalendáře, ale neradi 
bychom spamovali Váš už tak nabytý 
program.

Pro nás pedagogy je čas strávený ve škole 
a školce podstatná část našeho života, 
kdy naší činností trávíme téměř polovinu 
veškerého času. Pracovní doba je pro 
většinu z nás osm hodin, ale čas naší práce 
věnujeme i domácím přípravám, kdy 
si doma vyhledáváme různé materiály, 
stříháme šablony a připravujeme výuku 
a program. Samozřejmě pak často ještě 
doma přemýšlíme nad dětmi, nad tím, 
jaké akce nás čekají a co je třeba ještě 
zařídit a kde jsme co zapomněli. I my 
učitelé máme naše whatsapp skupiny, kde 
si někdy ještě večer píšeme, kdo má jaký 
nápad, kdo se chystá na jaký seminář nebo 
sdílíme zajímavé odkazy. Na prvním místě 
se snažíme vždy ošetřit slzy a trápení dětí 
ve školce a případné neshody ve škole 
a pak teprve přistoupit k výuce. S empatií 
se snažíme přistupovat k dětem i k Vám 
rodičům. Naší náplní a snahou je zajistit 
i výuku po odborné stránce a způsobu 
jakým vědomosti a hodnoty dětem 
předáváme. I když je na prvním místě 
celková spokojenost a dobrá pohoda dětí, 
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nezapomínáme na to, že jsme hlavně, 
vzdělávací instituce, která si klade za cíl 
kvalitní vzdělání dětí.

Pedagogové pak jezdí na různé semináře, 
náslechy, studují a vzdělávají se. Ze střípků 
našeho dalšího vzdělávání bych si dovolila 
uvést gratulaci Lucce, která v dubnu 
úspěšně složila první část maturitní 
zkoušky v oboru předškolní pedagogiky, 
druhá a závěrečná část ji čeká v druhé 
polovině května. Dále na jaře úspěšně 
zakončila dvouletý diplomový seminář 
Montessori pedagogiky. Marcela a Pavlína 
z MŠ v letošním školním roce absolvovali 
kurz asistenta pedagoga a zařadili se 
tak mezi kvalifikované pedagogické 
pracovníky. Asistentský kurz absolvuje též 
Míša ze ZŠ. Jennifer má své bakalářské 
studium ukončené a tak se věnuje dalšímu 
neformálnímu vzdělávání. V dubnu strávila 
dva dny na náslechu v MŠ v Jablonci 
nad Nisou, společně s Luckou. Věnuje se 
také platformě twinning a mezinárodní 
spolupráci naší školy s ostatními školami. 
Ondra se již připravuje na další školní 
rok, studuje RVP, zákonné podmínky 
vzdělávání a v létě se chystá na letní školu 
prof. Hejného. Já sama studuji současně 
dva diplomové montessori kurzy v Praze, 
podílím se na tvorbě učebnice cirkulární 
ekonomiky, přičemž v rámci této tvorby 
proběhla návštěva a navázání spolupráce 
s univerzitou Johanna Keplera v Linci, 
kam se se školáky vydáme v květnu 
na vědeckou noc, ocenit bych chtěla 
skvělou organizaci vzdělávací konference 
Edumanie, která proběhla na konci 

dubna v Pelhřimově a vítám též možnost 
absolvovat různé webináře.

A co se děje na pozadí školky a školy? 
V současné době probíhá tvorba učebnice 
cirkulární ekonomiky, kterou jsme zmínili 
v posledním čísle. Na tvorbě pracuje tým 
odborníků a pedagogů v čele s líným 
učitelem Robertem Čapkem, společností 
circu.eu a Insien v Praze. Probíhají přípravy 
na organizaci odpočinkové zóny family 
fest při Bernard festu, který se bude 
konat 24. 6. a 25. 6. Pro děti ze školky 
a školy chystáme dětský den, pasování 
předškoláků, příměstské tábory a výlet na 
konci školního roku.

Mimo školku a školu pracujeme na 
koncepci céčká. Céčko je spolek založený 
při naší škole a zabývá se edukací v oblasti 
cirkulární ekonomiky. Komunikujeme 
s různými firmami a tak se nám 
podařilo zajistit prostředky z nadace 
KB na cirkulární nábytek pro ZŠ Bambi. 
Významným partnerem naší školky a 
školy se pak od července strane firma AR 
Servis, která zajistí mobilitu díky novému 
automobilu, který nám poskytne do 
užívání. Do té doby nás partnerská firma 
podpoří také účastí na programu dětského 
dne a family festu, kam dodá nafukovací 
hrad a bludiště.

Děje se toho opravdu mnoho, ale důležité 
je, že nás práce baví a že jsme zdraví. 
Přejeme Vám krásné jarní dny a budeme 
se opět těšit na setkání s Vámi.

Za kolektiv MŠ a ZŠ Bambi

Ing. Helena Kottová
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucka – vedoucí školky
Měsíc duben opět utekl jako voda. S dětmi jsme si užili velmi bohatý, zábavný i naučný program. Děti si 
opět rozšířili svou odpovědnost a kompetence, jak při řešení úkolů a práce ve třídě, tak při hře venku 
a komunikaci s kamarády. Dětem při řešení různých příjemných i nepříjemných situací pomáháme 
ve chvíli, kdy jsme o to požádány a vidíme, že děti už opravdu sami nevědí jak vzniklou situaci vyřešit. 
Co mě, ale hodně těší, je to, že jejich komunikační schopnosti jsou natolik rozvinuté, že naší pomoc ve 
většině případů nepotřebují a vše vyřeší s nadhledem a ke spokojenosti své i kamarádů. Všímám si 
i toho, že momentálně ustupuje i používání vulgárních slov a rvaček mezi kluky. Věřím, že se toto ještě 
do konce školního roku upraví a tento nešvar zvládnou děti ve spolupráci s námi úplně odstranit. 
V měsíci květnu, pokud tomu bude přát počasí bych chtěla strávit z dětmi hodně času venku v přírodě 
na různých výpravách a výletech. Čeká nás ještě do konce měsíce plavání, které je u dětí hodně 
oblíbené. Navštívíme také hasičskou stanici. A v neposlední řadě nás čeká oslava svátku maminek.

 Marcela
  Duben je již za námi a před námi poslední dva měsíce před prázdninami. Poslední dva měsíce pro 

naše předškoláky, které po prázdninách čeká nová cesta a my je na ni stále aktivně připravujeme. 
Začátkem dubna jsme s horní třídou navštívili místní ordinaci Dovolových, kde se děti dozvěděly 
velice užitečné informace o ústní hygieně, prohlédly si jaké kartáčky jsou potřeba k důslednému 
čištění zoubků, prohlédly rentgen, posadily se na zubařské křeslo. 
Duben byl také důležitým měsícem, slavili jsme Velikonoce. Velikonoce jsou nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce 
obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Pořádali jsme Velikonoční tvoření pro rodiče 
s dětmi, kterého se zúčastnilo spoustu z vás. Děti byly nadšené z výzdoby, kterou si poté odnesly 
domů. S dětmi jsme probraly tradice na každý den před Velikonocemi a kluci se naučili říkanky, 
aby vykoledovali spoustu barevných vajíček a dobrot. 
Vydali jsme se také na výlet vláčkem do Plačkova. 
A jako poslední rozloučení s měsícem dubnem jsme upálili Čarodějnici a strávili další příjemné 
odpoledne s Vámi rodiči.

Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve školce
Another month is over. By now, the children are used to 
English and they ask regularly how to say certain words in 
English. This month we learned some words about Easter 
as well as the names of some fruits and vegetables using 
our senses - touching, smelling and tasting. The kids are 
also able to answer if they likr/don’t like a food. We counted 
food, repeated colours using food and of course continued 
with the Wow English workbooks which the kids really enjoy 
doing. an Irish dance.

 

MŠ Horní třída
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Jana
S měsícem dubnem jsme vstoupili do aprílového počasí, které přineslo nemalé množství teplotních 
změn, ale i spousty nových příležitostí, při kterých jsme si mohli všimnout, jak se začalo probouzet 
jaro ve všech svých podobách. Když se podíváme kolem sebe, uvidíme probouzející se přírodu 
v celé své kráse, a abychom jí trošku ulevili a pomohli k regeneraci, zapojili jsme se s dětmi do akce 
„Ukliďme Česko“. Při této akci jsme zbavili alespoň část krajiny věcí a odpadků, které do ní nepatří 
a věříme, že tak přispěli k její očistě a znovu nalezení přírodní krásy.

V průběhu měsíce také průběžně probíhaly dílničky pro nově příchozí děti, při kterých se mohli 
všichni lépe poznat a vyzkoušet si vyrobit něco pěkného pro radost. K završení měsíce pak přispěli 
výlet do Plačkova, kde jsme si s dětmi užili pěkného počasí a ukázali si, jak se rozdělává oheň. Na 
připraveném ohništi si pak všichni společně opekli špekáčky. Večer proběhla na zahradě mateřské 
školky akce pálení čarodějnic, při které měly děti možnost se zapojit do různých soutěží a užít si 
společně strávený čas nejen s námi, ale i s Vámi, rodiči.

 Jennifer
  This month the children have been working on working independently and not disturbing 

others when they are working as well as working quietly to keep a peaceful, calm atmosphere 
in the classroom. This month we changed the activities in the classroom and it was lovely to 
see the childrens excitement with the new activities. The children really enjoyed the theme of 
Easter at the beginning of the month - eggs eggs and more eggs! I think the highlight for them 
was the Easter egg hunt outside. They also learned ať the end of April about what is in a town 
and a village. They loved „driving“ around the classroom and making paper buildings was also 
a popular activity with this theme. The children are also enthusiastic about the songs we have 
been learning in English and they enjoy taking part with actions as well as enjoying listening to 
books in English. They are starting to understand basic instructions in English which is exciting 
to see.

MŠ Dolní třída
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Základní škola

Ondra – vedoucí učitel základní školy
Máme za sebou měsíc duben, který byl plný výzev. Přivítali jsme Českou školní inspekci, která s námi ve 
škole strávila 3 dny.  Inspekcí jsme prošli úspěšně a jakmile bude známa inspekční zpráva, budeme vás 
dále informovat. V dubnu také proběhl zápis budoucích prvňáčků a přihlásilo se k nám 7 nových dětí. 
V září lépe poznáme i další nové žáky v druhém trojročí (4. - 6. třída), které od nového školního roku 
otevřeme. Tyto děti měly možnost si naši výuku nejprve vyzkoušet, aby porozuměly naší filosofii a zažily 
Bambi school v praxi a my všichni se pak mohli dobře rozhodnout, zda je pro ně naše škola správnou 
volbou. S otevřením druhého trojročí souvisí i probíhající výběrové řízení na dalšího učitele. Už jsme ve 
škole měli kandidáty, kteří se byli podívat ve výuce a také si vyzkoušeli vést samostatnou hodinu. Těšíme 
se na nového člena týmu a věříme, že k nám do školy dobře a rychle zapadne. Čekají nás poslední dva 
měsíce školy, kdy už bude snad teplo a budeme moct s kluky konečně vyrazit za výukou do přírody. 

 
  

 Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve škole
  The highlight in English class for the children this month was receiving the parcel from Ireland. 

The children were so excited to see what was in it. They said Irish chocolate is sweeter. It was 
also a great opportunity to teach them what information is needed to post a parcel - stamps, 
declaration of what is in the parcel, address etc. The video of the Irish children introducing 
themselves was a great way for the children to see English being used in real life by children their 
age. The boys were so excited when they could understand what was being said. We hope to do 
some more projects with other schools in the future.

  We also learned this month the names of some jungle animals as well as working on sentences 
using adjectives. Each month their level of understanding and speaking is improving.
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Kalendář Aktuální kalendář najdete také na internetových 
stránkách www.bambischool.cz.

Školka

Škola

 4. 5.  Den maminek ve školce od 15:30
 5. 5.   Plavání
 6. 5.   Hasičská stanice – exkurze
 11. 5.   Zápis dětí do MŠ
 12. 5.   Plavání
 19. 5.   Plavání
 26. 5.   Plavání
 27. 5.   Projektový den v Technických službách Humpolec
 30. 5.   Logopedie v MŠ s paní Křikavovou
 31. 5.   Focení na zahradě MŠ 

 1. 6.   Den dětí v MŠ
 8. 6.   Výlet do zoo Jihlava
 24. 6. – 25. 6.   Rodinný program ve stromovce při Bernard Festu
 30. 6.   Pasování a přespávání předškoláků ve školce.
 30. 6.   Rozlučkové vystoupení všech dětí pro rodiče.

 11. 5.   Práce na zahradě s dětmi a opékání špekáčků 
 12. 5.   Plavání
 18. 5.  15:00  Seminář Hejného matematiky pro rodiče
 19 .5.   Plavání 
 26. 5.   Plavání
 27. 5.   Projektový den v Technických službách Humpolec
 31. 5.   Focení ve škole

Dle situace výlet do technického muzea v Praze (upřesníme na whatsappu)
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Vzdělávací okénko

Tématem, které hýbe dětským světem je dětská samostatnost a jak je nejlépe 
připravit na život. Co můžeme my, jako rodiče nebo „dospěláci“ v jejich světě nejlépe 
udělat pro jejich podporu na cestě k soběstačnosti a samostatnosti? Aby až jednou 
budou děti na našem místě se sami dokázaly rozhodnout, co je pro ně dobré; co není; 
čemu věřit a o čem se více dozvědět než uvěří; jestli s nimi jiný člověk nemanipuluje; 
a hlavně jak nezapomenout na své a jedinečné JÁ. Jednoduše, aby byly naše děti 
šťastné, sebevědomé a spokojené.

Velkou podporu těchto vlastností a dovedností najdeme právě v pedagogice paní Marie 
Montessori. Dovoluji si zde uvést několik myšlenek z jejich londýnských přednášek. 
Ta, ze které čerpám, se datuje k roku 1946 – 14. října a nese název Vzdělávání 
k nezávislosti. Uvádí zde, několik zajímavých postřehů a myšlenek.

„Děti v prvním půlroce druhého roku života s velkou oblibou chodí. Jejich chodidla 
jsou již plně osifikována; kostra je dostatečně pevná stejně jako temeno hlavy, takže 
pokud dítě upadne, lebka ho ochrání. Proč se tedy bojíme nechat chodit děti na dlouhé 
vzdálenosti? Jejich nohy jsou silné, jsou schopné chodit a moc si to přejí. Jen musíme 
chodit my s dítětem a ne dítě s námi. Pro dítě je nutností, aby během procházky 
zkoumalo své prostředí. Vstřebávání prostředí je intelektuální aktivita. Poté, co je 
spokojené s pozorováním věci, která ho zaujala, pokračuje dále, dokud ho nezaujme 
něco jiného. Takto je dítě schopné ujít celé kilometry. Dítě potřebuje chodit samo, 
potřebuje nezávislost.

Dítě tak musí mít svobodu nejen během dne, ale i v noci. Samotná postýlka dítěte 
by měla být uzpůsobená pro jeho svobodný pohyb, aby když bude potřeba, mohlo 
z postýlky vstát, odejít nebo se do ní zase kdykoli vrátit. Dítě poté bude spokojenější 
a bude i klidněji a raději spát. Dítě získává svoji nezávislost opravdu každou minutu 
svého života.“
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Vzdělávací okénko
pokračování

V prostředí školky pracujeme na svobodném a nezávislém duchu dětí. Dítě si může 
samo zvolit, které činnosti se bude věnovat. To však neznamená, že dítě střídá 
činnost bez ukončení nebo celý den nedělá nic. Pokud se dítě rozhodne pracovat 
s materiálem, který ho zaujme, je jeho povinností dodržet dohodnutá pravidla. Dítě je 
vedeno k sebedisciplíně, zodpovědnosti a povinnosti práci dokončovat.

Dítě si samo volí:

 

CO =  jakou oblast a jaký materiál si vybere, na čem bude pracovat, 
co se chce učit a o čem chce získat další informace

 

KDE = vybírá si místo, kde bude v rámci určených prostor pro třídu pracovat

 

KDY =  dítě nepracuje na povel nebo podle zvonění, ale motivuje ho jeho polarita 
pozornosti, každé dítě je na určitou věc naladěno v jinou dobu

Učitel - průvodce tedy připravuje dítěti podmínky pro možnost svobodné volby 
ve výběru činností. Současně pomáhá vybírat činnost pro dítě, které se nedokáže 
samo rozhodnout. Dává svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost. 
Na druhou stranu ubírá svobody tam, kde dítě není vlastní zodpovědnosti z různých 
důvodů ještě schopné. Postupnými kroky průvodce dítě k zodpovědnosti přivádí.


