
Informace o školním roce 2022/2023 
 
Případné dotazy Vám budou sděleny na říjnové akci PODZIMNÍČEK 18. 10. 2022. 
 
1. SEZNAMY DĚTÍ 
V letošním školním roce máme všechny předškolní děti umístěny ve třídě MOTÝLKŮ, kde probíhá 
předškolní výchova. 
 
Třídu Motýlků vede p. uč. Iveta Hromníková a p. uč. Helena Halasová.  
Výchovně vzdělávací práce podléhá zákonu o Předškolním vzdělávání (předškolní výchova probíhá od 8–
12 hod. Z toho důvodu musí být tyto děti v MŠ. Pozdní příchod a nepřítomnost dítěte (1-2 dny) musí 
být řádně omluvena v sešitě. Delší nepřítomnost (více jak 3 dny) na Omluvném listu (možno stáhnout 
na www stránkách MŠ). 
 
Děti jsou rozděleny do tříd dle seznamu a přání rodičů. 
Tř. Berušek – vede p. uč. Monika Děrglová a p. uč. Tereza Novotná. 
Tř. Včeliček – vede p. uč. Jana Votavová, p. řed. Růžena Janíčková, a na krátký úvazek studentka Anna 
Kotlánová 
 
Paní učitelky jsou kvalifikované, kromě p. uč. Terezy Novotné, která si doplňuje kvalifikaci studiem na 
Lerchové. 
Paní učitelka Jana Votavová si zvyšuje kvalifikaci na vysoké škole. P. uč. Anna Kotlánová je kvalifikovaná 
a studuje denně vysokou školu jiného zaměření. 
 
V prosinci 2022 končí projekt z fondů Evropské Unie – Šablony III, ze kterého máme personální podporu 
(školní asistent), kterou ještě čerpá p. uč. Tereza Novotná. 
 
 
2. SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM 
Školní řád je vyvěšen na www stránkách školy a je nutné si ho prostudovat a v MŠ podepsat 
seznámení. 
Nedodržování Školního řádu může být důvodem k ukončení docházky do MŠ 
 
3. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu ŠVP PV  2021 – Objevujeme svět – je vyvěšen na 
www stránkách školy.  Ze ŠVP PV vychází třídní vzdělávací program TVP, který si paní učitelky 
rozpracovávají ve svých třídách. 
 
4. PŘÍCHOD DO MŠ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 
Hry a činnosti, dle volby dětí, probíhají od příchodu dětí do MŠ do 8.30 hod. - v tuto dobu může rodič 
předat paní učitelce krátkou informaci o dítěti. Šatna se bude v 8.30 hodin zamykat. 
Režim dne je na webových stránkách u Školního řádu. 
 
ČASY VYZVEDÁVÁNÍ –  po obědě ve 12.30 hod 
                                      po spaní od 14.30 hod - 16.45 hod nejpozději 
 
Neslibujte prosím dětem, že je vyzvednete po obědě, když předem víte, že nebudete moc slib dodržet, 
děti jsou pak nešťastné a pláčou. 
Do mateřské školy 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. 
5. PŘÍCHOD DO MŠ, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, POVĚŘENÍ 
POVĚŘENÍ – pro vyzvedávání dětí: P. učitelka je odpovědná 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 ve své třídě). 
 
6. 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 
středu 1. září, popřípadě později.   
 

7. OMLOUVÁNÍ ZE STRAVY  
Omlouvání dětí ze stravy na příští den je možné do 10.00 hod. 
- vyzvednout nahlášenou stravu za nepřítomné dítě můžete 1. den od 11.00 hod – 11.30 hod  
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) 
 
8. CELODENNÍ STRAVA 
Celodenní strava je ve výši 50,- Kč (sedmiletí   56,- Kč) 
Pokud budete vyzvedávat dítě po obědě, musíte si vzít odpolední svačinku domů. 
 
9. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Úplata za předškolní vzdělávání (školné) je 500,- Kč měsíčně. Platbu proveďte na účet 161785339/0300 
a do poznámky uveďte 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. 
 
10. 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. 
 
11. ADAPTACE 
Jak dětem usnadnit adaptaci? 

Dát jednoduché oblečení, obutí. 
Neprodlužovat loučení, udělat si čas na dítě, alespoň první měsíc. 
Důslednost v docházce, pravidelný režim. 
Do MŠ by měly chodit děti, které nemají problém s hygienickými návyky (umí používat WC a lžíci při 
stravování). 
Prosíme rodiče, aby do MŠ vodili děti pouze zdravé (bez známek nemoci), aby neohrožovaly zdraví 
ostatních dětí, a personálu MŠ. 
 



(Desatero pro předškoláka najdete na www stránkách MŠ). 
MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY OD ŘÍJNA 2022 

Jsou vyvěšeny na www stránkách a na nástěnce v MŠ, tento seznam budeme aktualizovat a 

doplňovat. 

Doplňkové aktivity – kroužky začínají od října 2022. 

 

V pondělí - bude angličtina pro předškoláky a angličtina pro přihlášené děti. 

- Logo kroužek – logopedické prevence. 

V úterý - bude probíhat v keramické dílně Keramika  
Ve středu  - bude probíhat taneční kroužek – (možno se ještě přihlásit). 
Ve čtvrtek  - chodí přihlášené děti cvičit do velké tělocvičny na BIGY (Sportík).  
 
Od února 2023 plánujeme výuku Plavání. 
 

Od letošního roku bude pracovat na MŠ Spolek rodičů, informace o jejich práci Vám podá paní 

Martina Štenclová prostřednictvím e-mailu: rodice.vsetickova@seznam.cz 

Č. účtu Spolku je 670100-2221175807/6210, na tento účet prosím posílejte příspěvky na divadla a 

aktivity v částce 900,- Kč. 

V druhém pololetí 11. 5. 2022 plánujeme pro děti polodenní výlet a od 16. 6. – 23.6.2023 plánujeme 

pobyt u moře dětí s doprovodem rodiče. 

O všech akcích Vás budeme včas informovat. Abychom mohli pracovat a splnili všechny úkoly, které 

máme stanoveny, je potřeba, abychom byli všichni zdraví. 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 (bez nich by nemohla MŠ fungovat). 

 

Aktuální informace Vám budeme pravidelně sdělovat v časopise ZPRÁVY SKŘÍTKA VŠETEČKY. 

Přejeme všem úspěšný školní rok! 

Za celý kolektiv MŠ – ředitelka. 
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