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Milí rodiče,
v uplynulých dvou číslech jsme Vás seznámili s aktuálním děním v Opalince a poskytli jsme

rodičů. V tomto newsletteru pro Vás máme připravenou naprosto
přelomovou novinku!
Během října jsme, jako jediné jesle a školka, spustili elektronickou
evidenci aktivit dětí! Tato evidence je přístupná i na dálku, a to všem
rodičům, jejichž děti navštěvují Opalinku. To vše zcela zdarma! Ptáte
se, jak to celé funguje? Vše se dozvíte na následujících řádcích 
Tak, jak už tradičně, i v říjnovém čísle Vám představíme třetí paní učitelku, se kterou se Vaše
děti mohou v Opalince setkávat – Zuzanu Novákovou. Jsme také rádi, že se s Vámi můžeme
podělit o další referenci od spokojené maminky Martiny Smrčkové.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici, ať již přes webové
stránky, Facebook, e-mail či přes telefon 
Vaše Daniela Francová, ředitelka Opalinky

Paní učitelka Zuzana Nováková
Zuzka si k nám přináší zkušenosti s prací s dětmi ze svého
předchozího dlouhodobého působení ve školce. K dětem je nesmírně
laskavá a trpělivá, což jsme ocenili především v náročné době
adaptace dětí, protože umí uklidnit a rozveselit každého malého
„smutnílka“.
Zuzka má neuvěřitelné množství nápadů, jak s dětmi pracovat, tvořit,
rozvíjet jejich kreativitu či schopnosti. Jak sama říká, děti jsou pro ni
nekonečným zdrojem energie, protože každý den s nimi je jiný a jedinečný. To, že se nejedná
o pouhá slova, ale naprostou skutečnost, je dokonale vidět z jejího přístupu k dětem.
Díky jejím výborným zkušenostem, byla paní učitelka Zuzka jmenována zástupkyní ředitelky.
Je Vám rodičům tedy kdykoliv k dispozici i ohledně veškerých organizačních záležitostí.
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Vám také rady, jak pomoci dítěti s adaptací v jeslích (školce) ze strany

TÉMA MĚSÍCE: Elektronická evidence aktivit dítěte v jeslích a školce Opalinka
Jak jsme již naznačili v úvodním slovu, máme pro Vás absolutní a přelomovou novinku.

evidenci aktivit dítěte ve školce, tzv. Deník ze školky. Z naší praxe víme, že
rodiče potřebují být informování o denních potřebách dítěte, o tom, co mělo
dítě za stravu, zda během dne spalo, atd. Zároveň je pro rodiče náročné si vše
pamatovat a občas se zapomenou i informovat od paní učitelek. Proto Vám
chceme vše, co nejvíce ulehčit.
Každý rodič, jehož dítě navštěvuje jesle či školku Opalinka, obdrží na vyžádání heslo do
elektronického systému Deník ze školky. Elektronický systém funguje na webovém rozhraní
a bude Vám proto kdykoliv dostupný přes internet.
V systému naleznete řadu informací o tom, co konkrétně Vaše dítě celý den v jeslích (školce)
dělalo. Budete tedy přesně vědět, co mělo ke
snídani, obědu i ke svačinám, o jeho denních
potřebách, o režimu spánku, atd.
Zároveň bude systém fungovat jako evidence
docházky, takže se budete moci i zpětně podívat,
jak často byla Vaše ratolest v Opalince. Odpadnou
Vám starosti s tím, jak přihlásit dítě – veškeré změny docházky (přihlašování a odhlašování)
bude rovněž možné provádět v systému. Změny, které budete chtít provádět v horizontu
kratším než 2 dni, bude třeba z organizačních důvodů řešit přímo s paní učitelkami.
Celý elektronický systém Vám ulehčí
organizaci dne dítěte po odchodu domů a
zároveň budete mít podrobný přehled o
tom, jako jeho den ve školce (v jeslích)
probíhal. Pokud byste v systému přivítali
jakékoliv další informace, bude samozřejmě
moc rádi za Vaše návrhy.
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Během října jsme pro Vás spustili, jako první jesle a školka v České republice, elektronickou

Nový ceník

rodiče včas informováni. Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, naleznete je zde.

Reference rodičů
Dobrý den paní ředitelko,
chtěla bych Vám poděkovat za perfektní zvládnutí zvykání naší Barunky na školku. Měli jsme
z nástupu Báry do školky velké obavy, protože měla strach z kontaktu s ostatními dětmi, ale
díky individuální péči všech „tet“ se Bára velmi rychle asimilovala a do školky už po 14 dnech
chodila bez pláče. Je pravda, že je zatím po 2 měsících „školkování“ spíše v pozorovatelské
pozici a nezapojuje se moc do společných aktivit, ale právě díky chápavému postoji tet, které
ji do ničeho nenutí, je ve školce spokojená.
Na Vaší školce oceňuji velkou flexibilitu ohledně docházky – kreditový systém je perfektní, v
případě nemoci nemusíme řešit žádné „nahrazování“ a můžeme se vydat i na prodloužený
víkend k babičkám bez starostí, že bychom museli vynechaný den platit.
Byla jsem příjemně překvapena i velkým prostorem herny, hygienickým zázemím a
praktickým dvorkem, které v jiných školkách v této lokalitě nebyly k dispozici. Všem „tetám“
patří velký dík za pozitivní náladu ve školce a obrovskou trpělivost.
Martina Smrčková

Obchodní sdělení. Pokud nemáte o newsletter zájem, napište nám, prosím, na e-mail: flora@opalinka.cz.
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Během října proběhly drobné změny v ceníku za návštěvy Opalinky. O změnách byli všichni

