
Informace pro rodiče

1. Provozní doba mateřské školky - od 6:30 hod. do 16:15 hod. 1. třída Ježečci

                                                          od 7:00 hod. do 15:00 hod. 2. třída Žabičky

Samozřejmě, když bude potřeba kvůli zaměstnání přivézt dítě do školky dřív, stačí říci  p.

učitelkám den předem. Totéž platí i u odpoledního vyzvedávání dítěte ze školky. Zavoláte na

tel. číslo MŠ: 732 731 808.   

2. Příchod dětí do MŠ -  od 6:30 hod. do 8:00 hod. – pozdější příchod prosíme nahlásit p.

učitelce telefonicky, dítě předat vždy přímo p. učitelce.

Předškoláci – zvonění: do 7:30 hod. prosíme zvonit na 1. třídu Ježečků, po 7:30 hod.

zvonit na 2. třídu Žabiček, do 15:00 hod. prosíme zvonit na 2. třídu Žabiček po 15:00

hod. zvonit na 1. třídu Ježečků.

3. Vyzvedávání dětí po obědě - od 11:45 hod. lze i (11:30 hod.) do 12:00 hod. a po spinkání

od  14:30  hod.  do  16:15  hod.  Dítě  mohou  z MŠ  vyzvedávat  pouze  osoby  zapsané

v evidenčním listu dítěte.

4. Odhlašování obědů - obědy se musí nahlásit i odhlásit den předem do 13:00 hod. První den

nepřítomnosti dítěte ve školce je možné si oběd vyzvednout v době od 11:15 hod. do 11:45 hod.

Odhlašování odpoledních svačinek se zapisuje na papír umístěný na nástěnce v šatně. Pokud si

budete vyzvedávat oběd, prosíme o přinesení vlastních nádob.

Děti do jídla nenutíme, chceme, aby alespoň ochutnaly. Pokud ale i tak nechtějí, jídlo odnášíme.

Prosíme Vás,  abyste  dětem nedávali  do MŠ sladkosti  či  jiné potraviny.  Pokud to bude nutné,

prosíme informujte nás (např. že má dítě v puse bonbón, nebo dojídá snídani, abychom věděli, že

máme dítě posadit ke stolečku a mohlo v klidu dojíst a nedošlo k případnému zaskočení). 

5. Nepřítomnosti dítěte v MŠ – vždy je nutné zavolat (napsat SMS zprávu) do mateřské školy a

dítě odhlásit. Nemocné děti do kolektivu nepatří, důvod nemoci oznámit p. učitelkám. Pokud o

nepřítomnosti dítěte víte předem (např. návštěva lékaře), lze dítě omluvit zapsáním na papír na

nástěnce v šatně MŠ. Prosíme Vás o omlouvání Vašich dětí spíše psanou formou, předejdeme tak

možným nesrovnalostem z naší strany (nejsme neomylné a občas toho máme v hlavě hodně 😊). 



Podávání léků - učitelky nesmějí v MŠ podávat dětem žádné léky (pokud to nevyžaduje trvalý  

zdravotní stav dítěte – astma, alergie …).

6.  Hračky  do  MŠ  –  u  nových  dětí  jsou  hračky  dovoleny,  mohou  pomoci  v době  adaptace.

Prosíme, aby Vaše děti nosily do MŠ pouze jednu hračku a to plyšovou (děti si nezvládly větší

množství hraček uhlídat a docházelo ke ztrátám).

7. Oblečení v MŠ – průběžně kontrolovat a doplňovat věci dětí v sáčku (náhradní tepláčky, tričko,

ponožky, spodní prádlo). Prosíme všechny věci dětí podepsat. Botičky dávat dětem na zem, ne

do   poliček. 

Budeme rády, když vezmete v potaz, že každý den chodíme s dětmi na zahradu, či do přírody a

zohledníte to i v jejich oblékání do mateřské školy.

8. Veškeré důležité informace se nachází v šatně malých dětí i předškoláků, na korkové nástěnce

u ředitelny a na dveřích v šatnách  –  sledovat změny, akce na každý měsíc, důležitá oznámení,

upozornění  atd.  Tyto  informace  budeme  také  zasílat  do  společné  WhatsApp  skupiny  třídy.

Prosíme Vás tedy o stažení této aplikace, do skupiny budete přidáni během září. 

Na webových stránkách naší školy (budou zřízeny v průběhu podzimu) taktéž naleznete veškeré

informace, aktuality a upozornění – odkaz na web zašleme do společné skupiny po jejich spuštění.

          9.  Akce  v MŠ  –  každý  měsíc  budou  ve  školce  dvě  až  tři  akce  pro  děti  (divadélko  

Zvoneček, Sférické kino, výukové programy z centra Cassiopeia).

Dále bude ve školce: Mikulášská a Vánoční besídka, besídka ke Dni maminek, Mikulášská nadílka

pro děti, fotografování, výlet, návštěva Planetária, zahradní slavnost - loučení s předškoláky a jiné

akce, které pořádá přímo mateřská škola.

10.  Kroužky v MŠ  – veškeré kroužky v MŠ budou začínat  v říjnu,  seznam kroužků a veškeré

informace se nacházejí v šatně u oken. Informace ohledně dnů a časů a ceny budou upřesněny

v průběhu měsíce září. Prosíme Vás o zohlednění věku i zájmu Vašich dětí při výběru kroužků

(aktivity jako je tanec a výtvarné činnosti jsou každý týden zahrnuty ve vzdělávacím programu,

kroužky jsou tedy doplňkovou činností  pro děti,  které mají  chuť se dané činnosti  věnovat nad

rámec).  U  mladších  dětí  (3-4  roky)  doporučujeme  vybrat  jeden  kroužek,  aby  dítě  nebylo

přehlceno. 

                  



11. Práce s dětmi – s dětmi pracujeme podle ŠVP, ze kterého vychází TVP. Na každý týden

máme jiné téma,  kterému jsou přizpůsobeny všechny činnosti  v MŠ (pohybové, výtvarné,

hudební, literární a pracovní činnosti). Děti se snažíme co nejvíce vést k samostatnosti, jak

v oblékání,  obslužných  činnostech  a  hygieně.  Poté  nám  zbývá  více  času  na  vzdělávání,

tvoření a hraní. Prosíme tedy i Vás, abyste nám v tomto případě byli oporou (jako inspirace

Vám může sloužit přiložené „Desatero“). 

12. Školné, stravné a obědy v MŠ – školné, stravné a obědy  

Stravné za dopolední i odpolední svačinky je od 1. 9. 2021 na hrazeno účet mateřské školy,

číslo účtu je:  123-4722770267/0100 za daný kalendářní měsíc. Stravné se platí současně se

školným  do programu  „Stravné“.  Je  tedy  potřeba,  nastavit  inkaso  na  částku  2000,-  Kč

s pravidelným měsíčním intervalem vždy k 15. dni v měsíci. Variabilní symbol sám stanoví

program „Stravné“.

Školné činí 500,- (neplatí pouze předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky), jsou

to náklady za energie, vypočítané obcí. 

Ceny za stravné:

1. Strávníci 3 až 6 let

Název stravy                              celodenní stravování                      polodenní stravování

Přesnídávka                                               12,-                                                    12,-

Oběd                                                          34,-                                                    34,-

Svačina                                                      9,-                                                       0,-

2. Strávníci od 7 let

Název stravy                              celodenní stravování                      polodenní stravování

Přesnídávka                                               13,-                                                     13,-

Oběd                                                          36,-                                                     36,-

Svačina                                                      10,-                                                      0,-

Cena za obědy dovážené ze ZŠ Nové Hodějovice bude od 1. 9. 2022 z důvodu zdražování

potravin navýšena.



13. Uzavření MŠ – MŠ se uzavírá během Vánočních prázdnin a letních prázdnin (od třetího

týdne  v červenci).  Provoz  MŠ  může  být také  přerušen ze  závažných  důvodů  (např.

organizačních, technických nebo z důvodu uzavření školní jídelny).

14. Informace o MŠ – Organizační řád MŠ

                                     Školní řád MŠ

                                     Provozní řád MŠ

                                    Směrnice k zajištění provozu v MŠ COVID 19 se nacházejí na

nástěnce – před ředitelnou.


