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Milí rodiče,

tomu Vám můžeme nabídnout stejně kvalitní služby na více místech a dát Vám tak na výběr,
kterou pobočku si vyberete. Z Vašich prvních reakcí máme velmi
pozitivní ohlasy. Vyhovuje Vám především možnost dát děti do jeslí či
školky blízko Vašeho bydliště, i přestože např. pracujete v centru. To
umožňuje mimo jiné i dlouhá otevírací doba, kterou naše pobočky
nabízí. Věříme, že naše služby zpříjemní život Vám, ale především
Vašim dětem.
Nyní se však pojďme podívat, co Vás v únorovém newsletteru čeká. Tak, jako v každém čísle,
pro Vás máme medailonek paní učitelky. Tentokrát Vám představíme naši nejdéle působící
posilu, zkušenou Bětku Smolovou. Připomeneme si unikátní elektronický systém
k monitoringu aktivit dětí během dne, podíváme se, co čeká děti v Opalince během února, a
představíme Vám nové webové stránky Opalinky. Newsletter je opět nabitý řadou informací,
pojďme se tedy honem společně pustit do čtení.
Vaše Daniela Francová, ředitelka Opalinky
Paní učitelka Bětka Smolová
Paní učitelku Bětku Smolovou většina z Vás dobře zná, ale pod trochu jiným jménem – Bibi 
Tato přezdívka se rychle ujala mezi dětmi, ale i rodiči a Bětka se jí
rozhodně nebrání.
Bibi původně vystudovala Střední zdravotnickou školu. Během studia
absolvovala praxi ve státních jeslích, kojeneckém ústavu či dětském
stacionáři pro tělesně i mentálně postižené děti. Tyto zkušenosti
částečně předurčily i její profesní život – poznamenaly ji totiž velmi pozitivním vztahem
k dětem. Pro doplnění dalšího vzdělání absolvovala Bibi speciální kurzy, např. Speciální
pedagogiku u dětí předškolního věku, Masáže kojenců a batolat, Problematiku dětí s ADHD v
předškolním věku, atd. Po celou dobu studia se ještě stihla věnovat hlídání dětí v rodinách
jako "chůva". Její vztah k dětem jasně vystihuje její motto: „Nechodím do jesliček pracovat,
ale chodím si sem hrát a to je přeci to nejkrásnější zaměstnání, které si člověk může přát.“
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máme za sebou první měsíc fungování na třech pobočkách – Uhříněves, Flora a Říčany. Díky

ještě tak mladá), je zástupkyní ředitelky pro tuto pobočku. Rodiče ji však můžou také
potkat na ostatních pobočkách, kde v případě potřeby zastupuje ostatní kolegyně.

TÉMA MĚSÍCE: Elektronická evidence aktivit dítěte v jeslích a školkách Opalinka
Jak jsme již naznačili v úvodním slovu, připomeneme si, jakou unikátnost Vám jesle a školky
Opalinka nabízí. Vzhledem k tomu, že se řady našich poboček rozšířily, bude
to pro některé rodiče novinka. Ta zároveň potvrzuje naše slova, že spojení
poboček pod záštitu Opalinky Vám i Vašim dětem přináší řadu výhod.
O jakou unikátnost se tedy jedná? Jako první jesle a školka v České republice
jsme pro Vás připravili elektronickou 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.

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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V Opalince Uhříněves pracuje od jejího založení a díky svým zkušenostem (i přes to, že je

Únor

býval

především

v historii

synonymem

pro

masopust. My jsme na tuto tradici navázali a probíráme
s dětmi, co to masopust vlastně je. Zároveň jsme si
v rámci rozvoje jemné motoriky vyrobili s dětmi hravé
masky a uspořádali si
takový malý maškarní
průvod.
Karnevalové veselí však není jediné, čím si s dětmi
zpestřujeme den. Dalším velkým tématem pro nás jsou
povolání. Hasič, policista nebo paní učitelka? Každé
povolání je potřebné a prospěšné. Aby si každé z dětí mohlo nějaké povolání vyzkoušet,
pořídili jsme pro ně zábavné pomůcky. Řekněte sami, vrátili byste se i Vy do dětských let? 
Nové webové stránky
V souvislosti se spojením tří poboček pod záštitu Opalinky, jsme pro Vás připravili i NOVÉ
webové stránky, které naleznete zde. Pro každou
pobočku naleznete na hlavní stránce rozcestník, ze
kterého se dostanete na stránky dané konkrétní
pobočky. Dostanete díky tomu vždy informace, které se
týkají jen a pouze pobočky, které navštěvuje Vaše dítě.
Na webových stránkách každé z poboček najdete
informace o jejím fungování, o paní učitelkách, které se o Vaše děti starají, o službách, které
Vám nabízíme či všechny newslettery, které pro
Vás každý měsíc připravujeme. Pokud byste
chtěli doporučit některou z našich poboček svým
známým, naleznou zde i oni odpovědi na otázky,
které je zajímají. Pokud by se tak nestalo, stačí
nás

kontaktovat

prostřednictvím

e-mailu,

Facebooku či telefonu. Věříme, že pro Vás budou nové stránky přínosem.
Obchodní sdělení. Pokud nemáte o newsletter zájem, napište nám, prosím, na e-mail: flora@opalinka.cz.
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Únorové aktivity v jeslích a školkách Opalinka

