
Zápis ze schůzky rodičů  - 6. 9. 2022   
                   
Úvod, představení učitelek MŠ + dotazník 
Seznámení se Školním řádem, třídami MŠ a režimem dne, vše celoročně na 
nástěnce u vstupu do MŠ k nahlédnutí 
Odhlašování dětí, dotazy atd. pouze na telefonním čísle 499 882 284 
Příchody předškolních dětí hlavním vchodem základní školy – pouze v případě, že 
je vchod odemčený, zvonek ZŠ, prosím, nepoužívejte, děti ze ZŠ nevpouštějte do 
budovy. 
Týdenní plány, jídelníček a aktuální informace sledujte na nástěnkách MŠ 
Seznámení s plánem akcí: 
MŠ je zapojena do celostátní akce Obce sokolské „Cvičíme se zvířátky“ a je členem 
sítě ekologicky zaměřených školek „Mrkvička“  
1. 9. slavnostní zahájení školního roku a loučení s novými prvňáčky 
Od pátku 9. 9. začínají pravidelné „Lesní školky“ (odchod v 8,00 hodin od MŠ, 
s sebou batůžek, lahvičku s pitím, kapesníky a pláštěnku + vhodné oblečení a obuv, 
svačinu bereme ze školky, návrat do MŠ na oběd) 
Čtvrtek 22. 9. v 10,00 hodin 1. keramika (do tohoto termínu nutno zaplatit poplatek 
na 1. pololetí = 480,- Kč) 
Další akce dle aktuální nabídky: výstava hub či ovoce – Úpice, výlov rybníku Jindra, 
havlovické posvícení, Policie, knihovna, zemědělské družstvo… 
22. září – hradecké loutkové divadlo v MŠ, 9,00 hodin     
Říjen: Logopedická péče pro starší děti: výuku provádí proškolené učitelky MŠ 
pod supervizí logopedky J. Pokorákové, cena 25,- Kč za lekci, výuka 1x týdně, 
dopoledne, každodenní domácí příprava je nutná! 
Saunování starších dětí – výborná věc pro otužování, začne zhruba od poloviny 
října, s sebou velkou osušku a boty do mokra, cena za vstupné bude upřesněna 
(vloni se platilo 10,- Kč za jednu návštěvu) důležitý je dobrý zdravotní stav a 
pravidelnost návštěv. 
Neděle 27. 11. – Rozsvěcení vánočního stromu v parku 
5. 12. – Návštěva z nebe a pekla 
Neděle 11. 12. – Vánoční vystoupení v kulturním domě spolu se žáky ZŠ 
Leden – plavání, lyžařský kurz – informace upřesníme 
Další informace ve zkratce 
Nahlaste, o jaké aktivity a kurzy pro děti máte zájem  
Odevzdejte, prosím, vyplněný „Informovaný souhlas“ a „Pověření o vyzvedávání 
dětí z MŠ“ – písemnosti nutné pro GDPR! 
Pracovní sešity pro předškoláky budou k dispozici v MŠ, náklady hradí škola 
Provoz MŠ - děti přivádějte do 8,00 hodin a předávejte osobně učitelce. Děti, které 
chodí domů po obědě, vyzvedávejte mezi 11,45 – 12,00. Odpoledne pak po půl 
třetí, dle individuální domluvy lze i v jiný čas. 
Školné – 400,- Kč, předškolní děti a děti s odkladem školní docházky jej neplatí 
Stravné celodenní 40,- Kč, bez odpolední svačiny 30,- Kč, odhlašování stravy 
provádějte ráno do osmé hodiny, telefonní číslo do MŠ a ŠJ 499 882 284, při 
neomluvení dítěte se strava neodhlašuje, první den nepřítomnosti lze jídlo 
vyzvednout do vlastních nádob. Další dny pak za cenu 70,- Kč za oběd. 
Děti s odkladem školní docházky: celodenní 47,- Kč, bez svačiny 37,- Kč. 



Do skříňky dejte dětem náhradní oblečení (spodní prádlo, triko, tepláky, ponožky a 
kapesníky – průběžně věci doplňujte, dohlížejte na pořádek), na procházky si děti 
vždy převlékají jiné kalhoty či tepláky, do bundy dávejte dětem kapesníky! Dle 
počasí též gumáky a pláštěnku. 
- pyžama se mění 1x za 14 dnů, ložní prádlo 1x za tři týdny, ručníky každý týden  
- starší děti začínají používat u oběda příbor, dbejte i doma na správné držení 
vidličky a nože, též správný úchop pastelky či tužky při kreslení! 
- do MŠ nedávejte dětem jídlo, sladkosti, nebezpečné a cenné předměty, volte 
vhodné hračky  
- po celý den je dětem umožněn pitný režim – voda nebo čaj 
- po nemoci či delší nepřítomnosti je nutno podepsat „Prohlášení o zdravotní 
způsobilosti dítěte“, předškolní děti mají svůj „Omluvný list“  
- s ohledem na zdravé děti nevoďte do kolektivu děti nachlazené či nemocné, léky 
se dětem v MŠ nepodávají 
- MŠ vítá jakoukoliv sponzorskou pomoc finanční či materiální a Vaše dobré nápady 
a tipy.                                            
- s připomínkami či problémy se osobně obracejte na učitelky MŠ, budeme je 
společně řešit ke spokojenosti Vašich dětí 
 
 
Upozorňujeme na uzavření MŠ:  

- V pátek 18. 11. 2022 po státním svátku 
- Vánoční prázdniny: provoz MŠ končí ve čtvrtek 22. 12. 2022 a začíná 

v pondělí 2. 1. 2023 
- V pátek 7. 7. 2023 po státním svátku 
- Letní prázdniny: MŠ bude uzavřena od pondělí 17. 7. 2023 do pátku 18. 8. 

2023 (provoz začne v pondělí 21. 8. 2023) 
              

Zapsala: Y. Friebelová                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Základní vybavení pro nové děti v MŠ 
Bačkory – nejlépe nazouvací, ne pantofle  
Plastový hrneček s ouškem na celodenní pitný režim ve třídě 
Široké trojhranné pastelky 
Fotku dítěte, velikost asi 10 x 10 cm (může být i z tiskárny PC) 
Pyžamo na odpolední odpočinek (bude-li v MŠ spát) 
Do skříňky dejte dětem náhradní oblečení (spodní prádlo, triko, tepláky, ponožky  
a kapesníky) Na procházky si děti vždy převlíkají kalhoty či tepláky, dohlídněte, 
prosím, aby měly kapesníky v bundě či teplákách na ven.! Dle počasí a vašeho 
uvážení – pláštěnka a gumáky. 
 
Ostatní informace dostanete písemně v prvním týdnu nového školního roku. 
                                                 Těšíme se! Vaše paní učitelky. 
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