
Zprávy skřítka Všetečky  
 Speciální číslo pro nové děti  

 
   

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. 
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Rodiče byli seznámeni na ZAHAJOVACÍ SCHŮZCE RODIČŮ:  
 

1. SEZNAMY DĚTÍ – jejich zařazení do tříd a paní učitelky budou vyvěšeny na nástěnce 
před vchodem do MŠ. 
 

2. SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM 
Školní řád je vyvěšen na www. str. školy a je nutné si ho prostudovat a v MŠ podepsat 
seznámení.  
Nedodržování Školního řádu může být důvodem k ukončení docházky do MŠ 
 

3. PŘÍCHOD DO MŠ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 
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. Rodič musí předat dítě učitelce. 
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. Učitelka musí 
vědět, kdo dítě vyzvedává. 
ČASY VYZVEDÁVÁNÍ -     po obědě ve 12.30 h 

- po spaní od 14.30 h do 16.45 h nejpozději 
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. 
Pokud dáte dítěti do MŠ hračku, musí z hygienických důvodů tato hračka v MŠ zůstat.  
V době epidemie není možné, aby si děti každý den nosily hračku z domova.  
NEOTVÍREJTE DVEŘE V ŠATNĚ CIZÍM OSOBÁM. V celém areálu MŠ je zákaz vodění psů. 
 

4. PŘÍCHOD DO MŠ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ – POVĚŘENÍ 
Rodiče, jejichž děti bude vyzvedávat z MŠ někdo jiný, musí mít podepsané POVĚŘENÍ plus 
souhlas GDPR (oba tiskopisy obdržíte při nástupu do MŠ). 
 

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

6. CELODENNÍ STRAVA 50,- Kč, sedmiletí   56,- Kč 
Pokud budete vyzvedávat dítě po obědě, musíte si vzít odpolední svačinku domů. 
 

7. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 500,- Kč měsíčně na účet 161785339/0300 
do poznámky – 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 www. str. MŠ 
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8. OBLÉKÁNÍ DĚTÍ 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. 
Šatna se bude v 8.30 hodin zamykat. 
 

9. ADAPTACE – Jak dětem usnadnit adaptaci?  
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). 
 

10. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 
Seznámení s organizací povinného předškolního 
vzdělávání dětí je vyvěšeno na www. str. MŠ i 
s omluvným listem. Předškolní dítě musí být v MŠ  
v 8.00 h. 
Kratší nepřítomnost, popřípadě pozdní příchod 
předškolního dítěte, které plní povinnou předškolní 
docházku, bude rodič omlouvat v Knize v šatně.  
 

11. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ   
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 čtvrtek 1. září, popřípadě později.   
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Dle aktuální situace v září bude uskutečněna zahajovací schůzka pro všechny rodiče, termín bude 
vyvěšen na nástěnce a na www.str. MŠ. 
 
PRAVIDELNÉ CELOROČNÍ AKCE MŠ VŠETIČKOVA aneb co nás čeká 

➢ Návštěva divadel 
➢ Dopravní akce – na dopravním hřišti 
➢ Drakiáda 
➢ Podzimníček 
➢ Zamykání zahrady 
➢ Návštěva Čerta a Mikuláše 
➢ Vánoční besídka a vánoční tvoření 
➢ Karnevalový rej 
➢ Odemykání zahrady 
➢ Velikonoční besídka 
➢ Oslava Dne matek 
➢ Oslava MDD v MŠ 
➢ 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“ 

 
 
Stejně tak další rozšířená nabídka aktivit: 
Rozšířená nabídka aktivit: 

• Plavecký výcvik 

• Sportování se Sportíkem 

• Logopedická prevence – individuální, kolektivní logopedie – 

• Angličtina  

• Keramický kroužek v keramické dílně  

• Sportovní kroužek (výtvarný) - dle přání rodičů 

 
 
 
 

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi! 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19, p.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Kontakty: 

  Adresa:  Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, 602 00 Brno 

  Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková 

  Telefon:  543 245 441, 604 312 443 

  Email:  vedení – msvsetic@volny.cz 

   učitelky – ucitelky_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, ÚMČ Brno – střed  

mailto:msvsetic@volny.cz
mailto:ucitelky_msvsetic@volny.cz
http://www.ms-vsetickova.cz/

