Milí rodiče,
Vaše dítě bylo přijato od 1. 9. 2021 k předškolnímu vzdělávání v MŠ Základní školy
a Mateřské školy Horní Město. Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021. Nepochybně máte v hlavě
mnoho otázek: Jak to moje dítě zvládne? Bude plakat? Bude mu smutno? Jaké budou paní učitelky? Co si
máme vzít první den? Co budeme potřebovat? Kdy platit školné a stravné? Pokusím se Vám alespoň
na některé z nich odpovědět.
První den si přineste:
- papuče (ne nazouváky!), oblečení do MŠ (tričko, tepláky, popř. děvčata zástěrku, sukýnku, starší
šaty), starší oblečení a obuv pro pobyt na školní zahradě, náhradní oblečení pro případ malé
nehody při hygieně, pyžamo,
- kartáček, kelímek z umělé hmoty, dětskou zubní pastu, balík papírových kapesníků (100 ks)
Školné a stravné:
Stravné se platí na měsíc dopředu, nejpozději do 28. dne příslušného měsíce na měsíc následující. Školné
se platí v měsíci docházky dítěte do MŠ (v září na měsíc září, ….). První stravné máte možnost zaplatit
od 30. 8. do 31. 8. u vedoucí školní jídelny, popřípadě se domluvit pro platbu přes účet (druhé
vchodové dveře budovy MŠ).
Budete-li žádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání, nahlaste tuto skutečnost vedoucí školní jídelny
p. Vašičkové a ve dnech od 30. 8. do 31. 8. od 7.00 do 13.00 hodin si vyzvedněte formulář žádosti.
- Školné (úplata za předškolní vzdělávání) – 350,-Kč/1měsíc
- Stravné -celodenní (svačina, oběd, svačina) = 35,- Kč na den
Měsíční platba školného je povinná!
Proto doporučuji rodičům, jejichž dítě od září 2021 zatím do mateřské školy nenastoupí, aby se přišli
na nástupu dítěte do MŠ domluvit a požádat písemně o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
na dané období (u p. Vašičkové od 30. 8. 2021) – pokud jste se již nedomluvili s ředitelkou školy
u zápisu.
Odhlašování dětí je možné telefonicky, mailem nebo osobně, nejpozději den předem do 13. 00 hodin
u vedoucí školní jídelny. Nárok na dotovaný oběd máte pouze první den nemoci dítěte.
K organizaci:
V letošním školním roce bude vzdělávání organizováno ve dvou třídách dětí ve věku 2 – 7 let.
První třídu (1. patro) povede p. učitelka Milena Kovářová a p. učitelka Petra Mikušová, paní asistentka
Šárka Večerková. Druhou třídu (přízemí) p. učitelka Stanislava Hrabinová a p. učitelka Pavlína Vlásková,
paní asistentka Eva Zvulíková, Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno na vchodových dveřích
do MŠ první školní den.
Provozní doba MŠ:
Pondělí - pátek od 06:00 do 16:30 hodin
Péče o zdraví:
- Děti si po hlavním jídle mohou čistit zuby. Rodiče opatří vlastní kelímek, pastu
a kartáček, který dle potřeby obměňují.
- Do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé, jsou-li zjištěny příznaky nemoci je dítě z kolektivu
vyřazeno. V případě, že rodiče u svého dítěte zjistí jakékoli příznaky infekčního onemocnění,
jsou povinni oznámit tuto skutečnost neprodleně v MŠ.
- Pro účely přijetí dítěte do mateřské školy je dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky

očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování
hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka.
Denní řád MŠ
06:00 – 08:15 hodin – příchod dětí do MŠ, po 08:15 hod. se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká
06:15 – 09:00 hodin – hry, činnosti dle zájmu dětí, individuální a skupinová řízená činnost, tělovýchovné
chvilky
08:30 – 09:00 hodin – svačinka, hygiena
09:00 – 11:30 hodin – zájmová činnost, řízená činnost, pobyt venku (vycházka do okolí, hry na školní
zahradě, krátké výlety)
11:30 – 12:00 hodin – oběd, hygiena
12:15 – 14:00 hodin – odpolední odpočinek, spánek, případně individuální činnost pro nespavce
14:00 – 14:30 hodin – odpolední svačinka, hygiena
14:30 – 16:30 hodin – zájmová činnost, hry, pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí domů
K prvnímu dni v mateřské škole:
I když se Vaše dítě těší na nové hračky a kamarády, jde přece jen o první odloučení
od maminky. Připravte se na to, že Vaše děťátko může reagovat i pláčem. Proto několik rad, jak mu můžeme
toto loučení ulehčit:
o je dobré si dítětem o mateřské škole, a o tom, co ho čeká, doma povídat (prosíme, vyvarujte se vět:
„Počkej, ve školce Tě naučí…!“, „Ve školce budeš muset poslouchat!“, dítě má pak z nás, a z pobytu
ve školce, zbytečné obavy),
o ráno, po příchodu do školky, si vyberete svoji značku, místo k převlékání a za stálého
povídání si s dítětem je co nejrychleji převlečte,
o po převléknutí Vás už bude čekat a vítat paní učitelka, vy se s dcerkou nebo synkem co nejrychleji
rozlučte, ujistěte vaše dítko, že si jen chvilku pohraje a brzy pro ně přijdete a předejte je paní
učitelce.
Ze zkušenosti víme, že se děti velmi rychle zabaví a přestanou plakat za krátkou dobu. Paní učitelky udělají
vše pro to, aby bylo Vaše dítě spokojené.
V prvních dnech si také nechejte případné dotazy na paní učitelky až na poledne či odpoledne, aby se
loučení s dětmi neprotahovalo, a abychom měly čas se nově příchozím dětem naplno a nerušeně věnovat.
Kontakt pro případ dotazu, žádosti, domluvy (nástup do MŠ, způsob docházky apod.):
Mgr. Jana Kulhánková 724 075 227, 731 917 711, zsmshornimesto@zsmshornimesto.cz
Markéta Vašičková: 731917819, jidelnahm@seznam.cz
Pro rodiče předškoláků – dle zákona, za děti v posledním roce předškolní docházky školné neplatíte.
Předškolní vzdělávání je pro tyto děti povinné v rozsahu 4 hodin denně (od 8. 00 do 12. 00 hodin).
Nepožadujeme ani potvrzení od lékaře na evidenčním listu.
Přiložený Evidenční list, prosím vyplňte, nechejte potvrdit pediatrem a předejte paní učitelce spolu
s vyplněným tiskopisem Souhlas se zpracováním osobních údajů v den nástupu dítěte do MŠ (případně
v prvním školním týdnu, pokud jste tak již neučinili v rámci zápisu do MŠ).
Za celý kolektiv mateřské školy Vám i Vašim dětem přeji příjemné a klidné prožití zbývajících
prázdninových dní, a těšíme se na Vás v září! Věřím, že společně prožijeme mnoho hezkých chvil
v několika příštích školních letech.
Mgr. Jana Kulhánková
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

