
Informace k zahájení šk. roku 2021/ 22    7. října 2021 

 
Obsah: 

1. Seznámení s chodem MŠ, organizací školy, školním řádem 

2. Seznámení s provedenými pracemi v MŠ v době prázdnin 

3. Změna ve výši stravného  

4. Plánované akce školy, vzdělávání u předškoláků 

5. Hygienická a bezpečnostní opatření 

 

Organizace chodu školy  
Složení učitelek ve třídách 

 

1. třída Rybičky – L. Vopatová, A. Málková 

2. třída Kačenky – M. Mlčuchová, H. Němcová 

3. třída Žabky – K. Horčičková, J. Líbalová  

 

Provozní personál: 

 

Vedoucí stravování – I. Kodydková 

Školník, uklízeč – R. Šimek 

Kuchařky – J. Sudová, I. Kodydková 

Uklízečka – J. Ivanová 

 

 Organizace dne v MŠ (režim)  
 (najdete na nástěnce a web. stránkách školy) 

 

Příchod dítěte  
- ranní filtr, kontrola stavu dítě (v době coronaviru jsou zpřísněné požadavky pro přijetí 

dítěte), rodiče nahlásí případné problémy dítěte.  

- dítě musí být ve třídě do 8,00 hod, prosíme o včasné příchody, v 8,00 hod se 

budova i areál MŠ zamyká! 

 

Ranní hry dětí, individuální péče s jednotlivci 

- společné hry ve třídě a v herně dle výběru dětí, individuální péče v případě potřeby 

(jazykové chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotorika…) 

 

Svačina  
-  důležité je, aby děti chodily nasnídané, svačina je až v 8,30 a některé děti mají hlad 

 

Vzdělávací činnosti dětí  

- vzdělávání dětí v jednotlivých třídách je rozděleno do týdenních tematických celků dle 

ročních období, lidových tradic a zvyků (najdete na informativní nástěnce v šatně, kde 

jsou týdenní témata pro rodiče vyvěšena) 

- do školního vzdělávacího programu byla nově od 1. 9. 2021 zařazena péče o děti 

s odlišným mateřským jazykem 

  

Pobyt venku 

- 9,30 až 11,15 – důležité vhodné oblečení aktuálně k počasí,     

dostatek náhradního oblečení a vhodnou obuv včetně holínek 

 



Oběd  
- 11,30 až 11,50 nácvik správných stravovacích návyků 

 

Polední odpočinek  
- četba pohádek, spánek, u předškolních dětí probíhá individuální vzdělávání v rámci 

přípravy na vstup do ZŠ 

 

Svačina, hry dětí, rozcházení   

- odpolední volné hry dětí v MŠ nebo na školní zahradě, provozní doba školy je do 

16,00 hod, děti i rodiče musí do této doby opustit areál MŠ 

 

Adaptace 

Adaptace některých dětí stále probíhá, snažíme se děti začlenit do kolektivu, přivyknout 

novému prostředí, učíme se základním pravidlům chování (neubližovat si, umět pozdravit, 

poprosit, poděkovat, vedeme děti k samostatnosti a režimu dne. Většina dětí si rychle zvykla a 

daří se je zapojovat do vzdělávacích činností během dne. 

Kdy je adaptace úspěšná: když je dítě klidné, neplačtivé, spokojené, dokáže se odloučit od 

rodiny, hraje si, umí vyjádřit své potřeby, řešit problémy samo nebo s dopomocí, orientuje se 

v MŠ, zná jména dětí, učitele. 

 

Sledování dění v MŠ 

Důležitá jsou sdělení na hl. dveřích budovy a ve vstupní chodbičce. Dále je potřeba sledovat 

nástěnky s informacemi a zajímavostmi pro rodiče, nezapomínejte sledovat webové stránky 

školy! 

Nutné nahlásit ve třídách alergie (i pokud nastanou nějaké změny) a i jiné zdravotní 

problémy! Důležité je hlásit změny v telefonních číslech rodičů!!! Aktualizovat v zájmu 

bezpečí Vašeho dítěte zmocnění k předávání – kdo může Vaše dítě vyzvedávat! 

 

Omlouvání dětí – nejlépe den předem nebo do 8,00 hodiny téhož dne.  Pokud dítě chybí 

déle jak dva týdny, u dětí s povinnou předškolní docházkou (3. třída Žabky) je nutná 

písemná omluvenka. Pokud je dítě neomluveno déle než 2 týdny, lze mu ukončit podle 

správního řádu docházku do MŠ!  

Děti je nutné vodit až do třídy, předat učitelce! Nenechávat je chodit do MŠ samotné ani je 

nechávat samotné v šatně! Za tyto děti nemůžeme zodpovídat. 

Nevodit děti do MŠ nemocné, brát ohledy na ostatní děti i p. učitelky, nešířit nákazu! Pokud 

dítě ráno není v pořádku informovat učitelku.  

POZOR! V šatně boty patří pod lavičku, bačkůrky do skříňky!!! 

 

Vzdělávání v MŠ  

Mateřská škola je zařazena do sítě škol, jsme 1. článek vzdělávacího systému, naším hlavním 

úkolem je vzdělávání dětí dle ŠVP, který vychází z RVP PV . Náš ŠVP je aktualizován od 1. 

9. 2019.  Je tematicky zaměřen na roční období, na lidové zvyky a tradice. Z ŠVP vychází 

třídní programy, které rozpracovaly p. učitelky v jednotlivých třídách a jsou přizpůsobeny 

věku dětí. Témata se aktuálně doplňují a dle zájmu a potřeb dětí. Informace o tématu a 

vzdělávacích činnostech jsou na nástěnce v šatně, také pořizujeme fotky, které uveřejňujeme 

na webových stránkách a na nástěnkách.  

      

Během letních prázdnin proběhly tyto rekonstrukce a opravy: 

Budova MŠ: 

- malování přízemí školky 



- výměna koberce v 1. třídě 

- zhotovení úložných skříněk v 1. třídě 

- výměna dlažby v šatně zaměstnanců školy 

- ladění 3 pian ve třídách 

- výměna nouzových světel 

 

Školní zahrada: 

- vybudování nové pergoly na školní zahradě 

- nové dřevěné obložení pískovišť 

- výměna písku v pískovišti 

- vybudování nových dřevěných záhonů 

 

Plánované akce školy na 1. pololetí 

- 7.10. Divadlo „Matýsek“ – Příběh šneka Bedřicha 

- 20.10. Projekt „Den stromů“ 

- 25.10. Divadlo „Koloběžka“ – O zatoulané mašince 

- 1.11. Halloween 

- 6.12. Mikulášská nadílka 

- 9.12. Divadlo Matýsek „Vánoční setkání“ 

- 15.12. Vánoční besídka  

- 17.12. Nadílka od Ježíška 

- 20.12. Divadlo „Koloběžka“ – Popletená zimní pohádka 

 

Akce budou probíhat s ohledem na vývoj epidemické situace, termíny jsou orientační, nutné 

sledovat informativní upozornění v prostorách šatny a webové stránky školy. 

 

Zvýšení stravného na základě zvýšení limitů pro výběr stravného dle vyhlášky č. 

107/2005 Sb. o školním stravování ze dne 14. 7. 2021 

 

Od 1. 10. 2021 

3 - 6 leté děti stanovená částka 42,- Kč (po obědě 34,- Kč) 

7 leté děti stanovená částka 44,- Kč (po obědě 36,- Kč) 

Odečítá se 8,- Kč, pokud jde dítě po obědě. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání nadále činí 350,- Kč 

 

Stravné i úplata se platí do 15. dne v daném měsíci, složenky jsou vydávány 1. týden v daném 

měsíci. Pozor v případě, že hradíte částku převodem z účtu, nezapomínejte na variabilní 

symbol, bez něho nelze určit, kdo platbu provedl.  

Platbu provádějte vždy až po předloženém vyúčtování za předcházející měsíc!!! 

 

Pokud zákonný zástupce opakovaně bez omluvy neuhradí tyto platby lze dítěti ukončit 

docházku do MŠ!!! 

 

Vedlejší aktivity ke vzdělávacímu programu 

- Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu Česká obec sokolská – Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky, kdy děti v určitém harmonogramu plní úkoly a po 

splnění si vlepují samolepky do sešitu. 



- Naše škola je zaměřena na environmentální výchovu – seznamování s přírodou, ve 

spolupráci s domem České Švýcarsko v Krásné Lípě pořádáme pro děti velice 

zajímavé vzdělávací programy. 

- Zaměřujeme se na spolupráci s IZS - dopravní výchova, zdravotní výchova, 

spolupráce s hasiči. 

 

Logopedická péče 

Prováděna denně se všemi dětmi, odstranění vývojových vad lze v rámci běžných jazykových 

chvilek, děti s vážnější poruchou vytipujeme a doporučíme rodičům návštěvu SPC. 

 

Dětem dejte do MŠ dostatek náhradního oblečení – pro případ znečištění dítěte (počůrání, 

polití apod.) a oblečení na zahradu (včetně ponožek), je dobré zvlášť obuv na pobyt venku, 

vše podepsané!!! I pyžama. 

 

 Oblečení adekvátní k počasí!!! 

 

- Užívání trampolíny je možné – bez obuvi, pod dohledem rodičů, maximálně do 10 

dětí, v zimním období vstup na trampolínu přísně zakázán – možnost poškození!!! 

 

- Stále platí zákaz donášení hraček a jiných předmětů z domova! 

  

- Prosíme o donášku kapesníků (oba druhy). 

 

- Jako v loňském roce vybíráme finanční příspěvek na třídu v dobrovolné výši, 

peníze budou použity na vánoční dárky pro děti, ke dni dětí, ke dni matek, na odměny 

do soutěží, termín odevzdání je do 30. 11. 2021. 

 

Hygienická a bezpečnostní opatření v MŠ 

- používání dezinfekce u vchodu a před vstupem do třídy 

- neshlukování osob a používání roušek, respirátorů 

- nenosit předměty z domova 

- každé dítě má v šatní skřínce jednu roušku 

- dítě nesmí přijít do MŠ s jakýmikoliv respiračními problémy 

 

                                                                                                                 Bc. Lenka Vopatová 

                                                                                                                    ředitelka MŠ                                                    

 

 

 

 


