Zprávy skřítka Všetečky
Občasník č. 3
Zdraví vás a vítá vás,
skřítek Všetečka je tady
Lidičky milí,
zastavte se
a čtěte
Potěšte
zdraví.

zas.
chvíli
naše nové zprávy.
se a buďte

Po prázdninách vítá vás,
skřítek Všetečka je tady zas.
Tentokrát si povíme,
co do školky nosíme.
Co nás čeká v tomto roce,
to Vám řeknu rychle v kostce.

Naše MŠ Všetičkova vydává od jara 2021 občasník "Zprávy skřítka Všetečky".
Prostřednictvím našeho skřítka předáváme zábavnou formou informace o MŠ,
třídách, práci s dětmi, informujeme o plánovaných akcích. Píšeme příběhy,
vkládáme básničky a obrázky, které naše děti vytvořily a pro předškoláky a zvídavé
dětičky přikládáme úkoly.
Toto úvodní číslo školního roku 2021/2022 je jinak koncipované, než jste zvyklí.
Je určeno především k podání informací a pokynů pro rodiče od 1. 9. 2021.

Seznamy dětí se zařazením do třídy a uvedením jejich p.
učitelek budou vyvěšeny na nástěnce do MŠ.

Školní řád je vyvěšen na webových stránkách školy
a je nutné si ho prostudovat a v MŠ podepsat
seznámení.
Nedodržování Školního řádu může být důvodem k
ukončení docházky do MŠ

Hry a činnosti dle volby dětí probíhají od příchodu dětí
do MŠ do 8.30 h – v tuto dobu může rodič předat p. učitelce krátkou informaci o dítěti.
Režim dne je na webových stránkách u Školního řádu.
POVĚŘENÍ – pro vyzvedávání dětí:
P. učitelka je zodpovědná za dítě, které převzala osobně od zákonného zástupce až do
doby, kdy je předá určené osobě. Nemá právo je vydat někomu jinému, kdo nemá
podepsané POVĚŘENÍ, nebo koho rodič neurčí.
Rodiče, jejichž děti bude vyzvedávat z MŠ někdo jiný, musí mít podepsané POVĚŘENÍ
plus souhlas GDPR (oba tiskopisy obdržíte při nástupu do MŠ).
ČASY VYZVEDÁVÁNÍ – po obědě ve 12.30 h
po spaní od 14.30 h (nejpozději do 16.45 h)
Neslibujte prosím dětem, že je vyzvednete po obědě, když předem víte, že nebudete
moc slib dodržet, děti jsou pak nešťastné a pláčou.
Do školky nepatří žádné ostré předměty, hračky, které by se mohly ztratit, polknout,
cenné předměty ani peníze. Není dobré dávat dětem do MŠ žvýkačky.
NEOTVÍREJTE DVEŘE V ŠATNĚ CIZÍM OSOBÁM. V celém areálu MŠ je zákaz vodění psů.

Omlouvání dětí ze stravy na příští den je možné do 10.00 h.
Vyzvednout nahlášenou stravu za nepřítomné dítě můžete pouze 1. den nepřítomnosti
dítěte a to od 11.00 h – 11.30 h.
Strava se platí složenkou, nebo přes účet (domluva se ŠJ). Složenku dostanete v MŠ.
Odečítání stravy za nepřítomné dítě je až ob měsíc (neodebraná strava za září bude
odečtena až v listopadu).

Celodenní strava je 37,- Kč, sedmiletí (odkladové děti) 43,- Kč.
Pokud budete vyzvedávat dítě po obědě, musíte si vzít odpolední svačinku domů.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 500,- Kč měsíčně na účet 161785339/0300.
Do poznámky napište jméno dítěte. Splatnost je DO 10. DNE V MĚSÍCI!!!!
Osvobození od úplaty jsou předškoláci a odkladové děti.
Směrnice o úplatě je vyvěšena v šatně MŠ a na webových stránkách MŠ
Příspěvek SRPŠ je ve výši 600,- Kč, který bude proplácen hotově pokladní MŠ.

Oblečení musí být FUNKČNÍ a PODEPSANÉ.
Přineste do MŠ
- podepsané papučky, pyžamo a
papírové kapesníky. Do skříňky v šatně do igelitového
sáčku dejte dětem na převlečení tričko, ponožky,
kalhotky nebo slipy – pro případ, že se dítě poleje, nebo
počůrá. Do igelitové tašky dejte dětem oblečení na
převlečení na zahradu – hrací kalhoty, mikinku, aby si
mohly hrát v písku.
MŠ má malé prostory. Šatna je společná pro všechny
třídy, proto platí různá omezení.
Máme ale velkou vybavenou zahradu, na které budou
děti trávit hodně času – ve zdravém prostředí - dál od
silnice, není hluk, nejsou výfukové plyny.

Dát jednoduché oblečení, obutí.
Neprodlužovat loučení, udělat si čas na dítě, alespoň první měsíc.
Důslednost v docházce, pravidelný režim.
Desatero pro předškoláka najdete na webových stránkách MŠ.

Vzhledem k malým prostorám šatny, která je společná pro všechny děti a rodiče, musí
být dodržené následující opatření:
- dítě doprovází pouze jeden rodič
- v šatně použijte dezinfekci a nasaďte si roušku
- rodič se v šatně bude zdržovat co nejkratší dobu (nezbytně nutnou), aby se šatna
nezaplnila rodiči, protože přes šatnu chodí děti na WC.
Dítěti dejte do skříňky jednu roušku, která bude použita pouze v případě, že se
vyskytne onemocnění.
Šatna se bude v 8.30 h zamykat.
Dle Manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022
ze dne 17.srpna 2021 se na děti v mateřských školách v září NEVZTAHUJE povinné
screeningové testování.
DÁLE VŠAK PLATÍ: Každá osoba – rodič, zákonný zástupce, doprovod dítěte do MŠ
(třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech
zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je
uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ.

Seznámení s organizací povinného předškolního vzdělávání dětí je vyvěšeno na
webových stránkách MŠ i s omluvným listem.
Kratší nepřítomnost předškolního dítěte, které plní povinnou předškolní docházku,
bude rodič omlouvat v Knize v šatně.

V šatně je pro všechny rodiče k dispozici každý den poznámkový blok, na který můžete
napsat Vaše požadavky, omluvu a odhlášení dítěte, popřípadě vyzvedávání dítěte po
obědě, nebo vzkaz pro učitelku. Popřípadě telefonicky na tel. 543 245 441. Na tento
telefon prosím nahlaste, zda dítě nastoupí hned ve středu 1. září, popřípadě později.
Dle aktuální situace v září bude uskutečněna zahajovací schůzka pro všechny rodiče,
termín bude vyvěšen na nástěnce a na webových stránkách MŠ.

• Návštěva Otevřené zahrady
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Drakiáda
Podzimníček
Zamykání zahrady¨
Vánoční fotografování dětí
Návštěva Čerta a Mikuláše
Čáry máry fuk – vánoční pečení Jablka v
županu – z jablíček z naší zahrady
Vánoční besídka a vánoční tvoření
Karnevalový rej
Odemykání zahrady
Velikonoční besídka
Oslava Dne matek
Oslava MDD v MŠ, skákací hrad
Polodenní výlet na hrad Špilberk
Návštěva botanické zahrady a Centra léčivých rostlin na Kraví hoře
Masteršéf Všetičkova
Slavnostní rozloučení s předškoláky
Vydávání časopisu „Zprávy skřítka Všetečky“

Divadla a výlet budou zařazeny dle možností podle vývoje epidemiologické situace
a podle doporučení MŠMT.
Stejně tak další rozšířená nabídka aktivit bude závislá na povolení MŠMT.
Rozšířená nabídka aktivit:
• Plavecký výcvik
• Sportování se Sportíkem
• Škola v přírodě – 5denní pobyt
• Logopedická prevence – individuální logopedická depistáž klinickým
logopedem v MŠ, individuální logopedie – zajišťuje klinika LOGO
• V letošním školním roce bude probíhat kroužek angličtiny pouze v předškolní
třídě Motýlků v rámci předškolního vzdělávání

• Dne 15. 9. navštíví naši MŠ divadlo TETINY s programem Dopravní výchova. Akce
se bude konat pro všechny děti, za přísných hygienických podmínek, na zahradě
MŠ.
• V září dne 23. 9. 2021 navštíví děti ze třídy MOTÝLKŮ /předškolní děti / za
dodržení přísných hygienických opatření ARBORETUM ve KŘTINÁCH s
programem. Cesta je zajištěna objednaným autobusem.
Bližší informace budou vyvěšeny na webových stránkách MŠ.

Další aktivity až podle vývoje situace začnou v říjnu (budeme Vás postupně
informovat).
V minulém školním roce jsme dodržovali přísná hygienická a bezpečnostní opatření.
Všichni jsme se museli přizpůsobit stávajícím podmínkám. V této nelehké době hrála
velkou roli vzájemná důvěra, obrovský díl komunikace, pochopení i ze strany Vás
rodičů. Za to Vám děkujeme.
Díky pečlivosti a spolupráci se nám podařilo udržet chod MŠ prakticky po celý rok v
provozu, kromě 1 týdne karantény a celorepublikového uzavření MŠ z důvodu nařízení
vlády.
Lze předpokládat, že i v letošním školním roce se nebude situace výrazně lišit.
Proto Vás žádáme o dodržování opatření a o to, abyste nevodili dítě, které jeví
známky jakékoli přenosné nemoci do MŠ.
MŠ má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu dětí při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a má povinnost chránit děti v MŠ před kontaktem s osobou,
která má zjevné příznaky potencionálně přenosné nemoci a předcházet tím vzniku a
šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.
Jde nám především o zdraví Vašich dětí i zaměstnanců MŠ

Kontakty:
Adresa: Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, 602 00 Brno
Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková
Telefon: 543 245 441
Email: msvsetic@volny.cz
Web MŠ: www.ms-vsetickova.cz

Na našich webových stránkách máme vždy důležité novinky.
Můžete si stáhnout obrázky i pracovní listy pro děti.
www.ms-vsetickova.cz
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19, p.o.
Zřizovatelem naší mateřské školy je Statutární město Brno, městská část Brno – střed

