
Informace ze schůzky rodičů 11.9.2019 

 

 Školní rok 2019/2020 – roční plán s názvem „KOUZELNÁ ZAHRADA“ 

 Nová otvírací doba MŠ 6:15 – 15:45 

 Pedagogické obsazení:  

učitelka pověřena vedením MŠ a třídní učitelka Soviček - Bc. Iva Svobodová 

třídní učitelka Soviček – Eva Slatinská 

třídní učitelka Želviček – Mgr. Nikola Novotná 

třídní učitelka Želviček – Jaroslava Popelková 

školní asistent – Alena Štěrbová 

 Školní asistent je z ŠABLON II z programu „OPVVV“. Je v MŠ přiřazen k dětem, 

které jsou, nebo mohou být ohroženy školním neúspěchem. Není pro jedno dítě, ale 

pro skupinu dětí (různého věku). 

 Základní informace o docházce, odhlašování, režimu dne i připravovaných akcích (vše 

najdete v ročním plánu a školním řádu) 

 Roční plán, školní řád, provozní řád a ostatní dokumenty jsou v šatnách tříd a na 

webových stránkách školy 

 Informace o akcích budou sdělovány prostřednictvím nástěnek, webu a nově, po 

souhlasu rodičů e-mailem. 

 Připomenutí nutnosti NÁHRADNÍHO OBLEČENÍ (spodní prádlo, ponožky, tričko 

v pytlíkách nebo košíčkách v šatně) a nezapomínat na OBLEČENÍ DO TŘÍDY A 

NA VYCHÁZKU – především tepláčky/legínky –aby si děti v oblečení ve kterém 

jsou ve školce, nehrály venku a naopak… 

 Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí a s ohledem na možnost umazání (chodíme 

k lesu, do parku, na zahradu...) 

 Prosíme o omlouvání dětí s udáním důvodu, především pokud jde o INFEKČNÍ 

ONEMOCNĚNÍ (tzn. Má teploty….máme kašel….máme angínu…)  

 Pozor! VŠI se počítají mezi infekční onemocnění!!! Děti mohou do MŠ jen 

v případě, že mají „čistou“ hlavu – to znamená i bez hnid. Jen umytí šamponem 

nestačí, je nutno vlasy důkladně vyčesat a doma vyprat – nejlépe vyvařit - oblečení, 

ložní prádlo, vysát, vytřít a věci co se nedají vyprat uložit do mrazáku nebo zavřít do 

jiné místnosti alespoň na 48 hodin. Vlasy neustále kontrolovat! Jako prevence funguje 

tea-tree olej (vetřít za uši). – vždy informovat paní učitelku! 

 Pro předškoláky platí POVINNÁ DOCHÁZKA- 7:30 – 11:30 a také povinnost psát 

omluvenky (pomocí formuláře v šatně, dále formou SMS, e-mailem nebo telefonicky 

– v tomto případě si omluvenku zapíše paní učitelka ve třídě) 

 ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY je Vaše povinnost. Oběd si můžete vzít pouze první den 

nepřítomnosti, v případě, že dítě nestihnete odhlásit do 7:00 hod.  

 Provoz o prázdninách:  

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – 29.10. a 30.10.2019 bude MŠ OTEVŘENA 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – 23.12.2019 – 5.1.2020 bude MŠ UZAVŘENA 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY – 31.1.2020 bude MŠ OTEVŘENA 

 

 



 MŠ je zapojena do několika projektů – „Děti na startu“, „Celé Česko čte dětem“, 

„Mrkvička“ „ŠABLONY II – OPVVV“ 

 Jsme nakloněni otevřené komunikaci. Nebojte se včas řešit problémy. Budete-li mít 

připomínky, prosby, jednejte vždy s paní učitelkou, která má Vaše dítě ve třídě. 

V případě jakýchkoli problémů, nebo potřebě něco vyřešit si domluvte s paní 

učitelkou schůzku mimo její pracovní dobu. V pracovní době se paní učitelka musí 

věnovat dětem.  

 Závažné problémy řešte za přítomnosti vedoucí učitelky, případně s ředitelkou školy 

Mgr. Libuší Davidovou. 

 Platby v tomto školním roce: 

100,- Kč – příspěvek na praní povlečení (děti, které nespí - neplatí) 

100,- Kč – na netradiční výtvarný materiál, ubrusy…apod. 

531,- Kč – plavání (pouze předškoláci) 

216,- Kč – pracovní sešity Kuliferda (pouze předškoláci) 

200,- Kč – SRPDŠ (platí vždy nejstarší dítě z rodiny) 

 Nejbližší akce – DRAKIÁDA – přelom září a října 

 

 

 

S přáním pěkného dne 

KOLEKTIV MŠ 

 

 

 


