
TŘÍDNÍ SCHŮZKA 22. 9. 2020 

Zaměstnanci MŠ 

Bc. Tereza Kaplanová, DiS. - ředitelka, vedoucí školní kuchyně  

Barbora Pulpitová, DiS.  - učitelka  

Tereza Korejtková  - učitelka (budete se s ní setkávat vždy v úterý a pátek) 

Nikola Hejlová  - asistentka pedagoga 

Renáta Cabicarová  - kuchařka 

Dana Filípková  - uklízečka 

Provoz MŠ a odhlašování dětí 

❖ provoz MŠ začíná v 6,30 h. a končí v 16,30 h. 

❖ prosíme o respektování doby příchodu a vyzvedávání dítěte 

❖ dítě předávat do třídy osobně paní učitelce nejdéle do 8,00 h. ranní, dítě s povinnou 

předškolní výchovou nejdéle do 7,45 h. ranní; Příchody dětí po osmé hodině domluvte 

individuálně s paní učitelkou 

❖ vyzvedávání dítěte po obědě můžete v čase od 12,00 do 12:15 h., odpolední 

vyzvedávání dětí probíhá od 14,30 do 16,30 h. – prosíme o respektování těchto časů 

(po předchozí domluvě s učitelkou lze dítě vyzvednout nebo předat i v jiný čas) 

❖ odhlásit dítě můžete formou SMS na nové tel. číslo MŠ 737 568 025; dítě lze 

omluvit i písemně do sešitu, který je umístěn v šatně dětí – tyto omluvy paní učitelka 

kontroluje každé ráno; odhlásit dítě můžete také osobně paní učitelce 

❖ omluvy (včetně odchodu dítěte po obědě) nahlaste, prosím, daný den nejdéle do 

7:45 h. – není možné omlouvat po tomto čase, jelikož paní kuchařka počítá s daným 

počtem dětí, které se budou stravovat (objednává a nakupuje potřebné množství 

potravin); na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne  

❖ v případě, že rodiče stravu neodhlásí do 7,45 hod a dítě není přítomno, přihlašujeme 

stravu ještě na následující den, potom dítě sami odhlásíme - rodiče jsou povinni tuto 

neodhlášenou stravu zaplatit 

REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

"Hra je pro dítě prací, je jeho povoláním, jeho životem." P.Kergomard 

• otvíráme v 6.30 hod. 

  

 

• ranní činnosti 

 

Děti se věnují spontánním hrám a činnostem podle jejich volby a výběru. 

Rozvíjejí podněty nabídnuté paní učitelkou z oblasti jemné motoriky, rozvoje poznání 



a z oblasti estetické - individuálně, skupinově i společně. 

  

• motivační cvičení 

 

Děti spolu s paní učitelkou se věnují relaxačním a nápravným cvikům za 

doprovodu hudby / cvičení s náčiním – šátky, kroužky, míčky…/, pohybovému 

ztvárnění písní a říkadel nebo pohybovým hrám s jednoduchými pravidly. 

  

❖ dopolední svačina 

 

Dopolední přesnídávka probíhá od 8,30 - 9,00 hod – děti se samostatně 

obsluhují /svačinky jsou pro ně připraveny na servírovacím vozíku/ 

  

• učení hrou – aktivity 

 

Probíhá komunitní kruh, řízené rozhovory, prožitkové učení, modelování 

situací, cvičení, tanec, zpěv, dramatizace pohádek, aj. Výchovně – vzdělávací 

aktivity jsou vedeny ve skupinách či společně na základě dobrovolnosti a zájmu. 

Učitelka děti motivuje a povzbuzuje, sleduje a případně koordinuje průběh, kdy se děti 

v přímo řízené činnosti střídají. Tyto aktivity jsou součástí týdenního tematického bloku, 

jejich náplň /didaktické hry a činnosti/ jsou plánovány s ohledem na věkové složení třídy 

a vytýčením pěti oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány. 

  

• pobyt venku 

 

Nezbytnou součástí učení, je učení v přírodě, které skýtá dětem mnoho 

prožitků. Vycházky do okolí střídáme s pobytem na zahradě s ohledem na 

počasí. A právě v přírodě a ve svojí obci se aplikuje do vnímání dětí značná 

část poznatků a prožitků, potřebných pro správný rozvoj osobnosti dítěte. 

  

• poledne 

 

Hygiena, společný oběd, hygiena. 

  

• odpolední odpočinek 

 

Po 12,00 hod. začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku. Po obědě děti 

odpočívají společně na svém lehátku, kde jim učitelka čte, nebo vypráví 

pohádku. 

 



Předškolní děti v závěru roku již samy vypráví pohádky svým kamarádům. "Nespavci" mají 

možnost, po krátkém odpočinku, využití klidových činností u stolečků. 

  

• odpolední nabídka činností 

 

Ve 14,00 hod dochází k postupnému probouzení a vstávání, probíhá 

odpolední svačina. Po svačině se odpolední činnost odvíjí společně ve třídě, 

krom teplých a slunných dnů, kdy děti odchází na školní zahradu. Učitelka při činnostech 

dává prostor dětem k rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky zejména předškolákům, 

a individuálně pracuje s dětmi.  

• zavíráme v 16.30 hod 

 

Školní vzdělávací program je zpracováván tak, aby dětem před vstupem 

do školy postupně pomáhal harmonicky se rozvíjet, aby dosáhly potřebných 

kompetencí, které má školák mít. Program vychází z těchto oblastí: Biologická, 

Psychologická, Interpersonální, Sociálně kulturní, Enviromentální, Dítě a jeho tělo, Dítě 

a psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. 

Zdravotní stav dítěte 

❖ Pokud se během dne u dítěte projeví nevolnost, zhorší se jeho zdravotní stav např. při 

nachlazení, úrazu, ihned kontaktujeme rodiče dítěte. Ti jsou povinni si dítě co nejdříve 

z MŠ vyzvednout. 

Školné a stravné 

školné: 200,- Kč  

❖ děti navštěvující poslední rok MŠ před nástupem do ZŠ školné neplatí! 

stravné:  

❖ vždy měsíc dopředu vybíráme zálohu na stravné 735,- Kč 

❖ výpočet stravného - děti do 6-ti let 35,- Kč x 21 (průměrný počet pracovních dnů za 

měsíc od 9/2020 do 6/2021 = 735,- Kč 

❖ prosíme o zadání trvalých příkazů s celkovou částkou 935,- Kč na č. účtu mateřské 

školy pro školní jídelnu 123-2399150287/0100 

❖ prosíme o platbu záloh úplaty za předškolní vzdělávání a za stravné v řádném termínu 

Co děti v MŠ potřebují 

❖ obuv do třídy s pevnou patou – ne crocs!! (obuv pro pobyt venku musí mít také 

pevnou patu) 

❖ pyžamo (prosíme o podepsání horního i spodního dílu pyžama) – každý pátek si ho 

děti odnášejí domů na vyprání 

❖ oblečení do třídy, na školní zahradu ukládat do přihrádky 

❖ oblečení na cestu domů – co nechcete, aby se zamazalo – uschovejte do přihrádky pod 

oblečení na zahradu (aby oblečení na zahradu bylo navrchu) 



❖ náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tepláky, triko, zástěrku na VV), prosím, 

ukládejte do kapsáře na místě vašeho dítěte 

❖ pláštěnka do deště (NE deštníky – nebezpečí vzájemného úrazu) + holínky  

❖ hrneček s ouškem (umělohmotný) 

❖ hřeben s poutkem na zavěšení (pro holčičky      ) 

❖ z hygienických důvodů si děti po obědě nebudou čistit zuby a nenosí do MŠ svůj 

ručník 

❖ roušku v uzavíratelném a podepsaném sáčku, který bude uložen v kapsičce kapsáře na 

místě vašeho dítěte 

❖ VEŠKERÉ OBLEČENÍ, BOTY A OSOBNÍ VĚCI DÍTĚTE MUSÍ BÝT 

PODEPSANÉ!!! (ve třídě je zapsaných 24 dětí, není v moci paní učitelky pamatovat 

si každý kousek oblečení všech dětí, často tak může docházet k záměně oblečení) 

Školní řád, školní vzdělávací program, vnitřní řád školní jídelny, směrnice o stanovené 

úplatě za předškolní vzdělávání 

❖ prosíme, seznamte se s těmito dokumenty, jsou volně k nahlédnutí v šatně dětí a na 

webových stránkách školy  

❖ seznámení potvrďte svým podpisem do formuláře, který je vyvěšen na nástěnce v 

šatně 

Akce a výlety 

❖ urgentní informace, prosby aj. vyvěšujeme na hlavní vchodové dveře od šatny 

❖ pokud budeme potřebovat na blížící se výlet batoh, objeví se na vstupních dveřích 

vývěska 

❖ v batohu by mělo dítě mít: uzavíratelné pití, kapesníky, igelitový pytlík, malou svačinu 

(ovoce, zelenina, sušenka, NE bonbony!), popř. pláštěnku 

❖ každý měsíc nás ve školce čeká nějaká akce – divadelní představení, přednášky pro 

děti na různá témata, projektový den, … 

❖ v podzimních měsících bychom rády s dětmi pravidelně navštěvovaly solnou jeskyni – 

průzkum zájmu o solnou jeskyni naleznete na nástěnce v šatně, prosíme, zapište se, 

kdo by měl o tuto aktivitu zájem 

❖ v letošním školním roce plánujeme dvoje fotografování dětí – vánoční focení a na 

konci školního roku 

❖ třídní fond na kulturní akce a dopravu – v šatně na nástěnce bude vyvěšen průzkum o 

zájem této možnosti – výhodou je, že nebudeme muset každý měsíc od rodičů vybírat 

peníze na pořádané akce; na pololetí se vždy vybere 500,- Kč na účet MŠ a vždy po 

pololetí (konec ledna a konec června) bude provedeno vyúčtování 

Solná jeskyně 

V případě shody většiny rodičů bychom s dětmi navštěvovaly solnou jeskyni Birdie 

v Pardubicích. 

❖ 1. lekce 15. října 2020 (celkem 10 lekcí, každý čtvrtek)  

❖ 10 lekcí = 500,- Kč, doprava 1000,- Kč (částka se bude hradit bezhotovostně na 

provozní účet MŠ pod VS vašeho dítěte a včetně popisu transakce „Solná jeskyně“ 

❖ 1 lekce trvá 45 minut – 10 minut děti odpočívají na lehátku a poslouchají pohádku, 

zbylých 30 minut si hrají (k dispozici jsou hračky, které se pravidelně dezinfikují) 



❖ do batůžku dítěti sbalte: triko s dlouhým rukávem, tepláky či legíny, popř. mikinu, 

ponožky 

❖ děti budou mít oblečení od soli, tudíž jsou vhodnější světlé barvy (na tmavém oblečení 

by mohla sůl zanechat stopy i po vyprání) 

❖ v šatně na nástěnce bude vyvěšen průzkum o zájem této nabídky, prosíme, vyplňte jej 

Plavecký kurz 

V případě shody většiny rodičů bychom s dětmi navštěvovaly plavecký kurz ve Vysokém 

Mýtě. 

❖ bude 10 lekcí v termínech od 1. února do 19. dubna 2021 

❖ 10 lekcí = 600,- Kč, doprava 1000,- Kč (doprava bude hrazena prostřednictvím 

sponzorského daru obce Uhersko) 

❖ v šatně na nástěnce bude vyvěšen průzkum o zájem této nabídky, prosíme, vyplňte jej 

Logopedická péče 

❖ každý den v MŠ probíhá logopedická prevence, která se zaměřuje na rozvíjení 

smyslového vnímání (sluchového, zrakového, hmatového, …..), aktivní a pasivní 

slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, jemné a hrubé motoriky, obratnosti a 

koordinace mluvních orgánů, nácvik správného dýchání a hospodaření s dechem. Tyto 

činnosti jsou v mateřské škole během denního režimu zařazovány do tzv. chvilek, a to 

pro děti nejpřijatelnější formou – formou hry. Smyslem těchto činností je předcházení 

narušené komunikační činnosti v celé její šíři, ve všech jazykových rovinách (nejde 

tedy o pouhou výslovnost) 

❖ v MŠ působí paní učitelky, které absolvovaly kurz logopedické prevence a cíleně se 

logopedické prevenci věnují, a to pod metodickým vedením logopeda, který provede 

přímo v mateřské škole logopedickou depistáž, na jejíž základě doporučí, jak s dětmi 

v rámci logopedické prevence dále pracovat 

❖ u dětí, u kterých by byla diagnostikována těžší logopedická vada, bude rodičům těchto 

dětí doporučena odborná péče v logopedické ambulanci – naše MŠ umožňuje vždy 1x 

za 14 dní spolupráci s paní logopedkou, která do MŠ dochází a logopedickou nápravu 

u dětí provádí přímo v MŠ (poplatek za 1 sezení činí 150,- Kč) – logopedie s p. 

Blažkovou by probíhala od října (den upřesníme)  

Kroužky v MŠ 

❖ výuka flétny – od října povede paní učitelka Tereza Korejtková; na nástěnce bude 

vyvěšen seznam, kam své dítě můžete zapsat, paní učitelka z dětí následně vybere 5 – 

7 dětí na základě hudebního cítění dítěte; flétny MŠ zakoupila a každé dítě bude mít 

po celý rok svojí flétnu (je vhodné dítěti flétnu zakoupit i domů, aby mohlo trénovat); 

výuka flétny bude vedena bez poplatku každé úterý od 11,00 h. do 11,30 h. 

❖ kroužek keramiky – od listopadu je plánován kroužek keramiky, předpokládaný den a 

čas je 1x za 14 dní v úterý od 17, 00 h. do 18, 00 h. a je volně přístupný veřejnosti, tzn. 

že s dítětem může na kroužek třeba maminka nebo tatínek, prostě kdokoliv koho tato 

aktivita zajímá      ; poplatek za kroužek bude vybírán vždy na pololetí a to 1100,- Kč 

na celý školní rok (cena je pouze za základní materiál, vedení kurzu je bez poplatku); 

kroužek povedou Tereza Kaplanová a Nikola Hejlová 



Další informace 

❖ v případě, že u vás dojde ke změně kontaktních údajů, tzn. bydliště, tel. číslo aj. nebo 

zdravotního stavu dítěte, ihned tyto změny nahlaste paní učitelce 

❖ prosíme rodiče o jedno balení vlhčených ubrousků, toaletního papíru (8rolí), 

papírových kapesníků (balení po 10 kusech) a jedno tekuté mýdlo na pololetí školního 

roku (září, leden) 

❖ pokud vaše dítě slaví narozeniny nebo svátek a chce donést ostatním dětem bonbóny, 

dejte mu, prosím, pouze ty měkké – gumové 

❖ na konci února připravujeme pro rodiče konzultační odpoledne – jedná se o 

individuální schůzku učitelek a rodičů, kde se pokusíme shrnout dosavadní pobyt 

dítěte v MŠ, seznámíme se s aktuálním rozvojem dítěte, jeho silnými a slabými 

stránkami a pohovoříme o dalším vývoji 

❖ po předchozí domluvě lze s p. učitelkami domluvit osobní schůzku, konzultaci, 

ohledně projednání otázek týkajících se vzdělávání dítěte 

❖ prosíme, aby se děti více snažily v oblékání a rodiče měli trpělivost a pouze jim 

pomáhali 

Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19 

❖ viz. webové stránky MŠ, nástěnka v šatně dětí 

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE TENTO DLOUHÝ TEXT PŘEČETLI A PROSÍME, 

POTVRĎTE SVÝM PODPISEM, ŽE JSTE BYLI SE ZPRÁVOU Z RODIČOVSKÉ 

SCHŮZKY SEZNÁMENI PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO BROŽURY A BERETE 

DANÉ INFORMACE NA VĚDOMÍ. 

 

 

 

 


