
Třídní schůzky 6. 9. 2022 

1. Uvítání, představení 

2. Sledujte webové stránky https://www.ms-hodkovice.cz/ 

 , kde naleznete veškeré informace o dění MŠ, aktivitách tříd, apod 

Prosíme, podívejte se na webu na Školní řád, Směrnici o úplatě, Řád školní jídelny, Provozní 

řád, GDPR, atd. Veškeré tyto i jiné informace a dokumenty máte i na nástěnkách před svou 

třídou v šatnách, nebo na chodbě – podle třídy, kam docházíte.  Máme je tu všechny 

připravené k seznámení. Na konci schůzek Vás budeme prosit, aby jste je nám  podepsali. 

Moc prosíme, čtěte nástěnky, jsou tam důležité věci. 

3. Provozní doba 
Mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Prosíme o dodržování provozní doby. 

Prosíme, počítejte s tím, že v 16.30 se MŠ zavírá a kóduje, je potřeba přijít pro 

dítě včas, aby se stihlo převléci. 

Příchod dětí je možný od 6.30 do 8 hodin. Prosíme, dodržujte čas příchodu. Pozdějším 

příchodem narušujete program a chod třídy.. 

V individuálních případech (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, nebo den předem 

Vyzvedávání po obědě od 12.15 – 12.30., odpoledne od 14.30 do 16.30.  

Třída Myšek se ráno schází od 6.30 ve své třídě, odpoledne od 16.00 hod. přecházejí do třídy 

Žabiček a tam se rozcházejí. 

POPLATKY: 

Akce budou vždy dopředu zveřejněny na webu, na nástěnkách – prosíme, čtěte 

NÁSTĚNKY. Někdy se může stát, že web nepůjde a takto bude jen na nástěnce. 

Snažíme se zasílat informace i e-mailem. Více VŠJ – ODSOUHLASENÍ 500 Kč na 

pololetí. Vše se řádně vede, kdo kdy je a není, zůstatek se na konci školního roku vrací 

s vyúčtováním. 

Plán akcí 2022 -2023 je na nástěnkách i webu MŠ – může se dle covidové a provozní 

situace měnit a doplňovat. 

 

POVINNOSTI RODIČŮ: 

- omlouvání dětí – pokud je nepřítomnost dítěte delší než  14 dní, je nutná písemná 

omluvenka, na 

   krátkodobou absenci stačí telefonicky. 

- pravidelné, včasné hrazení platby za stravné  

- dávat do školky zdravé dítě 



- Léky podávat nesmíme!- pokud vaše dítě potřebuje podat lék( neodkladná situace), je 

nutné o to 

   MŠ písemně požádat a doložit zprávu od lékaře o podrobnostech užívání léku.  

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 

- dítě můžeme předat pouze zákonným zástupcům a osobám uvedených na evidenčním 

listu/ ve zmocnění  

  Děti může vyzvednout i starší sourozenec, ale musíme mít od  vás písemné pověření k       

   vyzvedávání dítěte- horní ani spodní věková hranice není stanovena, je to na uvážení 

rodičů. 

  Vy rozhodujete, kdo bude dítě vyzvedávat a také za to nesete odpovědnost ! 

-dítě musíte předat učitelce! (stává se, že uč. je s dítěte na WC a rodič strčí dítě do třídy a 

odchází-  

  uč. o dítěti neví, dítě mohlo mezitím odejít) 

Dítě se vítá a loučí podáním ruky učitelce, s očním kontaktem 

 

4.  Informační systém 

 webovky -aktuální informace , jídelníček.... 

 Whats App - třídní  skupina - Je nutné udělení souhlasu rodičů – pro vkládání 
informací, fotek, videí – nikoliv pro omlouvání dětí při absenci 

 veškeré aktuální informace  budou i na hlavní nástěnce 

 konzultační hodiny – leden a červen, v případě potřeby individuálně dle dohody, 
denní rozhovory při předávání 

5. O třídě Myšek 
- V letošním roce 2022 – 2023 je do třídy Myšek zapsáno 25 dětí. Z toho máme 8 dívek a 17 

chlapců. 

Třída je homogenní, tudíž jí tvoří jen předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.  

Pedagogickou činnost zajišťují dvě paní učitelky Marie Křikavová a Pavla Hrušovská. 

Asistentkou pedagoga je Bc. Marie Ryšavá jelikož máme letos jedno dítě s vypracovaným 

Individuálním vzdělávacím programem (IVP) 

Naším hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné a pozitivní prostředí. Chceme, aby k nám 

chodily rády a s úsměvem. 

Děti rozvíjíme ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Pedagogická činnost se odvíjí od 

Školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) s názvem 

 „Se zvířátky v Podlesí, za každého počasí, hrajeme si spolu rádi, protože jsme 

kamarádi“ ŠVP PV vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

(RVP PV). 

S našimi dětmi zajišťujeme veškeré kulturní akce ve městě. 

Hlavním úkolem je připravit děti pro vstup do Základní školy, aby to bylo co nejsnažší a 

nejklidnější. 



 
6. Spolupráce s rodiči 

 máme společný cíl a to je „vše dobré pro vaše, naše děti“ 

 Whats App 

 uvítáme zapojení rodičů do akcí – podzimníček, vajíčkovník, dýňování,vánoční 
ozdoby,.. 

 uvítáme papíry na čmárání , jakékoliv výtvarné materiály,  

 PAPÍROVÉ KAPENÍKY 

 na konci šk. roku- dotazníky pro inspiraci ke zkvalitnění naší práce 

 zajišťování kulturních akcí i o víkendu (Adventní trhy, oslavy města Hodkovice,…) 
 

Co s sebou do MŠ – máme vyvěšeno na nástěnkách, a SEZNÁMILI PŘI PTŘÍDNÍCH 

SCHŮZKÁCH V ČERVNU, MÁTE K DISPOZICI I NYNÍ. 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.). 

 

 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,  boty typu „Crocs“. Suché zipy se dětem lepí na koberce a pak jim 

nejdou zapínat během pár dní. Nejlépe klasické bačkorky s gumičkou na nártu. 

  

 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 GUMÁKY. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


