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Vítáme Vás v naší mateřské škole Sluníčko Hodkovice nad Mohelkou. 
  
Schůzka rodičů nově přijatých dětí 
Informační schůzku nově příchozích rodičů NEPOŘÁDÁME osobně z důvodu 
koronavirové situace v Libereckém kraji. Vše potřebné Vám zasíláme e-mailem a 
zaslali jsme poštou. 
  
Mnoho informací je na webu MŠ https://ms-hodkovice.cz/. 
Ke dni otevřených dveří jsme nechali udělat video, kde můžete vidět dění v mateřské 
škole je na webu MŠ, na hlavní stránce v úvodu. 
  
Nabízíme Vám přehled informací o chodu Mateřské školy. 
  
Poštou jsme Vám zaslali: 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 
  
DOHODU O DOCHÁZCE – PROSÍME VYPLNIT OD 6.30 - 16.30 OD 1. 9. 2021 
  
EVIDENČNÍ LIST – kdo jste nám dodal lékařské potvrzení i k evidenčnímu listu, tak 
již nemusíte dávat potvrzovat lékaři, ale přiložíte odstřihnutou půlku od žádosti do 
MŠ, někdo jste nám již dali, někdo ne. Prosíme o dodání, kdo nedal. Evidenční list 
prosím pečlivě vyplňte a napište i kdo vše bude dítě vyzvedávat jmenovitě a o koho 
se jedná např. matka Anna Nováková, otec František Novák, babička Lada 
Nováková, popř. sourozenec Adam Novák – pokud bude sourozenec nezletilý – je 
potřeba si vyžádat v MŠ zmocnění o vyzvedávání dítěte nezletilou osobou – první 
týden v září u paní učitelky, kde bude dítě docházet. 
  
ADAPTAČNÍ DOTAZNÍK – prosíme vyplnit. 
  
PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ – prosíme, napište veškeré alergie, pokud je potřeba 
nějak upravit jídelníček, nebo dávat např. dýchnout kvůli astma apod., je potřeba mít 
potvrzení od lékaře. 
  
SOUHLAS K INKASU Z ÚČTU – přikládáme v příloze podklady k platbám. 
  
  
MOC PROSÍME – vše vyplněné donést do MŠ - vhodit do BÍLÉ schránky ZÁPIS 
do 30. 6. 2021 
  

PROSÍME VRÁTIT ZPĚT VYPLNĚNÉ DO MŠ DO 30. 6. 2021 - 
VŠE, CO VÁM PŘIŠLO POŠTOU - VYPLNIT, VHODIT DO 
BÍLÉ SCHRÁNKY, CO BYL ZÁPIS, NEBO POSLAT POŠTOU, 
DĚKUJEME. 
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V případě dotazů nás, prosím kontaktujte e - mailem nebo telefonicky. Sledujte také 
naše webové stránky https://ms-hodkovice.cz/ , kam vkládáme během školního roku 
plánovaný program, aktivity jednotlivých tříd, aktuální dění v mš, probíhající projekty 
aj., Řády, platby, a jiné. 
Personální obsazení: 
  
Učitelé 
Na každou třídu jsou dva učitelé, kteří se střídají. Personální obsazení naleznete na 
webu MŠ. 
  
MŠ Sluníčko – Podlesí 560 je čtyřtřídní mateřská škola panelového typu. O třídách je 
vše popsáno na webu MŠ u tříd. 
  
Rozdělení nově přijatých dětí (i dětí stávající, zdali zůstávají ve třídě, kde jsou, nebo 
se přesunují do jiné třídy) do jednotlivých tříd se dozvíte na hlavních dveřích U TŘÍD 
(myšičky, krtečci, žabičky - branka od sídliště) první den v září – udělejte si prosím 
čas a prostor. Seznam bude VISET NA DVEŘÍCH v prvním týdnu v září. Děti 
rozdělujeme podle kapacity tříd, individuálních potřeb dětí a data narození. 
 O rozdělení dětí do tříd rozhoduje ředitel, nikoli rodič. Děkujeme za pochopení. 
Pokud to bude možné, zašleme dle Vašich REGISTRAČNÍCH ČÍSEL, co jste dostali 
při zápise - rozdělení dětí do tříd a značku dopředu. Ale často se nám stává, že se 
během prázdnin děti stěhují, nebo nenastoupí a celé se vše dokola předělává. Pokud 
tomu situace dovolí, vyvěsíme seznamy s reg. číslem během prázdnin do aktualit - 
akcí. Pokud ne, najdete se na seznamu u tříd. U ježečků je zatím jen jedno místo - 
dotyčnému rodiči dítka dáme vědět e-mailem, nebo telefonicky, aby nechodili ze 
strany od sídliště. 
  
Značku, která byla dítěti přidělena, zjistíte první školní den na seznamu v šatně. 
  
Pokud je to možné aspoň první týden, nechávejte dítě pomalu zvykat a nechte jej jen 
do oběda. 
  
Otevírací doba: 
  
Mateřská škola je otevřená od 6.30 do 16.30 hodin. 
  
  
Třída Ježečků se ráno schází od 6.30 - 7.00 ve třídě Myšiček, po té přecházejí do 
své třídy Ježečků s kmenovou paní učitelkou, odpoledne se z této třídy Myšiček po 
15.30 rozcházejí. 
  
Třída Krtečků se ráno schází od 6.30 - 7.00 ve třídě Žabiček, po té přecházejí do své 
třídy Krtečků, odpoledne se z této třídy Žabiček po 16.00 rozcházejí. 
  
Třída Myšiček v 16. 00 přecházejí do třídy Žabiček a tam se rozcházejí. 
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Příchod dětí je možný od 6.30 do 8 hodin. Prosíme, dodržujte čas příchodu. 
Pozdějším příchodem narušujete program a chod třídy. 
  
  
Vyzvedávání dětí je možné po obědě od 12.30 do 12.45 a odpoledne od 14.30 do 
16.30. 
  
V individuálním případě (návštěva lékaře apod.) lze domluvit jiný čas příchodu i 
odchodu. Vždy však po předchozí domluvě s pí. uč. ve třídě. 
  
V případě, že potřebujete dítě omluvit, volejte do 8. hodiny na telefonní číslo třídy, 
kam dítě dochází - na webu- vpravo stránek. 
  
Z bezpečnostních důvodů je mateřská škola zabezpečena u hlavního vchodu 
kamerovým systémem. 
  
Zvoňte vždy na svou třídu, pokud není u vchodu uvedeno jinak. Po 8. hodině se 
mateřská škola uzamyká. 
  
  
Stravné a školné 
  
Pro školní rok 2021/2022 činí školné 700,- Kč, stravné - dle obebrané stravy. 
  
Stravné a školné jsou splatné do 15. dne v měsíci. Viz. Vnitřní řád školní jídelny - na 
webu mš (Platby školného a stravného). 
  
Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte nebo první část rodného čísla. 
  
  
Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední školní rok před nástupem do školy, 
(mají povinnou školní docházku) školné neplatí, tzn., neplatí ani děti s odkladem 
povinné školní docházky. 
 Inkaso průvodní dopis - PROSÍME O PŘEČTENÍ v příloze. 
  
Strava v MŠ 
  
Zajišťujeme celodenní stravu, kterou připravují pí. kuchařky zde v naší kuchyni. Vaří 
vyváženou a zdravou stravu. Do jídelníčku zařazuje luštěniny, pomazánky, bylinky. 
Děti mají v době svačin k dispozici vždy ovoce nebo zeleninu. 
  
Jídelníček naleznete na nástěnce u tříd na nástěnkách (šatny, nebo chodby - dle 
třídy) a na našich internetových stránkách. 
  
Po celý den mají děti možnost se napít. Pitný režim je zajištěný pomocí barelu s 
kohoutkem. Každé dítě má na stojánku na hrneček svou značku. Může se kdykoli 
napít podle své potřeby sám nebo s dopomocí personálu MŠ. 
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První příchod do MŠ 
  
Nástup do mateřské školy je velmi emotivní zážitek nejen pro děti, ale i pro rodiče. 
Povídejte si o školce ještě před samotným nástupem. Vyprávějte své vzpomínky ze 
školky nebo příhody starších kamarádů. 
  
V žádném případě děti nestrašte větami typu: „Ve školce Ti ukážou, tam budeš 
muset poslouchat a uklízet.“ apod. Připravujte děti k samostatnosti v sebeobsluze 
(hygienické návyky, oblékání, stolování…) Pí. učitelky a nejen ony samozřejmě 
dětem rády pomohou, ale není v jejich silách oblékat a obsluhovat všechny děti. 
Starší děti, které již MŠ navštěvují, mladším pomáhají, provází je školkou a jsou jim 
vzorem. Podívejte se na web MŠ - desatera dětí, Co potřebuji do MŠ, Portfolia, Jaké 
dovednosti by mělo dítě v ideálním případě mít při nástupu do školky, Příprava dítěte 
na vstup do MŠ, Psycholog radí, Vývoj řeči atd. 
  
Přes veškerou snahu občas děti snáší odloučení od rodičů obtížně. Lze využít 
individuální adaptační program a navyknout dítě postupně. Situaci konzultujte s pí. 
učitelkami ve třídě. 
  
Při plačtivém nástupu to nevzdávejte. Snažte se rozloučení neprodlužovat. Pomozte 
dítěti převléct se, obout bačkůrky, rozloučit se a předat pí. učitelce ve třídě - podávají 
si příchodu i odchodu ruce a říkají, jak jdou po obědě, nebo spinkají. Pí. učitelky se o 
ně dobře postarají. 
Co s sebou do MŠ - přikládáme do přílohy e- mailu, co Vám posíláme, vše je i na 
webu MŠ. 
  
Všechny věci, prosím, podepište. Děti si je samy nepoznají. Mnohé oblečení se 
objevuje u několika dětí současně. Někdy se věci přemístí i do jiných tříd 
(zapomenuté věci na zahradě, ve třídě apod.) 
  
Vlastní hračky si děti do školky nesmí nosit, jen jednoho plyšáka. 
Nenosit ani vlastní jídlo, pozor na řetízky, náramky – hrozí ztráta, rozbití, úraz. 
  
Připravte, prosím, do šatny na svou značku VĚCI NA PŘEVLÉKNUTÍ v případě 
nehody – polití, počůrání apod. 
  
 Kalhotky, slipy 
  
 Ponožky 
  
 Kalhoty (legíny, tepláčky, punčocháče dle své preference) 
  
 Tričko 
  
 Pláštěnku 
  
 Holínky (zanechte v botníku) 
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Zvolte vhodnou obuv (bačkůrky) do vnitřních prostor mš -PEVNÁ ŠPIČKA A PATA. 
Děti si je budou během dne několikrát nazouvat. Nejsou tak vhodné tkaničky, přesky 
s „jehlou“, pantofle aj. Nevhodné jsou také boty typu „Crocs“. 
  
Dále potřebujete pyžámko, které každý pátek odnášíte domů a v pondělí opět 
přinesete. Pyžámka děti přes týden nechávají ve svých postelích. Každá postel a 
lůžkoviny májí své vlastní místo označené značkou. 
  
Je nutné, aby děti měly z hygienických důvodů vždy jiné oblečení dovnitř a 
ven. Venkovní oblečení by mělo být jiné, než ve kterém přišlo dítě do 
školky. Během pobytu venku se mohou zamazat. Chodíme ven za každého počasí - 
DŮLEŽITÁ PLÁŠTĚNKA A GUMÁČKY. Oblečení na ven může být starší, aby si dítě 
mohlo užít volného pohybu a nemuselo se bát, že si jej roztrhne nebo zašpiní. 
  
Používáme papírové kapesníčky. Děti mají kapesníčky volně k dispozici a užívají je 
dle potřeby. 
  
PROSÍME, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE ŠKOLNÍ ŘÁD, ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, 
ÚPLATU, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
PROVOZNÍ ŘÁD A DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY – JSOU NA WEBU MŠ A NA 
NÁSTĚNKÁCH V ŠATNÁCH. V září budeme chtít podepsat, že jste se seznámily. 
Děkujeme. 
  
Schůzky s rodiči pokud to situace dovolí, budou v září 2021. 
  
V příloze E- MAILU, zasíláme pár informací. 
Těšíme se na DĚTI a Vaši spolupráci!  Kolektiv Mateřské školy „SLUNÍČKO“ 
 


