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                 Schůzka rodičů na začátku školního roku 2022 / 2023 
       Srdečně Vás vítáme v naší mateřské škole ,,Sluníčko,, Jsme třída: …Ježečků…… 

 

Od září nastává pár změn, jedna z nich je změna v příjmení paní ředitelky z p. Ryplové 

na p. Kovářovou. Další jsou nové e-mailové adresy. 

 

Předáte slovo ředitelce. 

 

Předáte slovo paní Burianové – GDPR.  

 

Informace k zahájení školního roku a opatřeních souvisejících s onemocněním covid-19 

Pravidla pro chod mateřské školy vycházejí z opatření, kterých se MŠ řídí -  Ministerstva 

zdravotnictví, doporučení Ministerstva zdravotnictví  

Nadále platí:   

- pravidelné větrání; 

- zdůrazňování všech hygienických zásad (dětí, zaměstnancům); 

- do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění. 

 

KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI: 

V případě dotazů nás, prosím kontaktujte emailem NOVÉ E-MAILY:  

ŘEDITELKA  mshodkovice@ms-hodkovice.cz  

pro komunikaci s třídou a jejími učitelkami slouží e-mail: ms.rodice@ms-hodkovice.cz 

Vedoucí školní jednotky: andrea.sirkova@ms-hodkovice.cz 

 

telefonicky:   
 720 041 319 - Kancelář ředitele Mgr. Bc. Irena Kovářová 
 722 094 165 - Vedoucí školní jednotky Bc. Andrea Šírková, Dis.,  
 728 144 328 – Krtečci 
 728 144 306 – Žabičky 
 728 144 299 – Myšičky 
 721 156 899 - Ježečci 
 

WEB: Sledujte naše webové stránky, jsou také na nové chráněném odkaze https://www.ms-

hodkovice.cz/ 

kam vkládáme během školního roku plánovaný program, aktivity jednotlivých tříd, aktuální 

dění v MŠ, probíhající projekty, ŠVP PV – zkrácenou verzi, Školní řád, směrnice o úplatě, 

veškeré platby, změny v platbách v případě uzavření MŠ,  dokumenty, podrobné informace, 

zajímavosti, pokud je dítě nemocné, není přítomno v MŠ vidíte pod SVOU třídou každé 

pondělí ráno, co se děti učí, co se probírá, jaké je téma je to dole pod třídou se jménem 

Týdenní vzdělávací plány, je to i pro děti, co mají povinné předškolní vzdělávání, tady si 

najdete vše potřebné aj. 

 

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. Moc prosíme, čtěte nástěnky, jsou tam důležité věci. 
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Na konci schůzek Vás budeme prosit, aby jste nám  podepsali seznámení s informacemi ze 

schůzky rodičů a Řády a směrnicemi apod. – budete podepisovat, u nás na třídě, že jste viděli, 

četli a seznámili se. Kdo tu není, seznámí se a podepíše u paní učitelek na třídách, že se 

seznámili. 

 

Personální obsazení 

Učitelé: Mgr. Irena Kovářová, ředitelka školy, učitelka Ježečci, Denisa Futó, učitelka Ježečci, Marie 
Křikavová, hlavní učitelka, učitelka Myšky, Pavla Hrušovská, učitelka Myšky, Vladislava Kotlárová, 
učitelka Žabičky, Lenka Nováková, učitelka Žabičky, Žaneta Matysová, učitelka Krtečci, Iva 
Čadková, učitelka Krtečci Asistentka pedagoga: Bc. Marie Ryšavá, Myšky  

Nepedagogické pracovnice: Lenka Copová, uklízečka, domovnice, Hana Matrasová, uklízečka, 
Klára Hnízdilová, uklízečka, kuchařka, Bc. Andrea Šírková, Dis. vedoucí školní jednotky, 
hospodářka, Mirka Šírková, hlavní kuchařka, Anna Sabolová, kuchařka. 

Mateřská škola: 

Kapacita MŠ je 104 dětí (s výjimkami), tři třídy jsou věkově smíšené, tedy heterogenní. Jedna 

třída je věkově jednotná, tedy homogenní, určena pro nejstarší děti. V prvním pavilonu od 

hospodářské části se nachází třída Myšiček, kterou navštěvuje 25 dětí. Třída Žabiček, je v 

druhém pavilonu, kterou navštěvuje 25 dětí. Třetí třída Krtečci se nacházejí ve třetím pavilonu 

a navštěvuje jí 22 dětí. Čtvrtou nově zhotovenou třídu Ježečků navštěvuje 20 dětí. Celkem 92 

dětí. 

Počty dětí jsou ovlivněny např. věk dítěte, podpůrná opatření dětí atd. Řídíme se: 
Vyhláškou č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání. Třída mateřské školy se naplňuje do 
počtu 24 dětí. Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3. let se do doby dovršení 3 let věku dítěte 
nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným 
podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 
snižuje o 2 děti.  

 

ŠVP PV –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

SE ZVÍŘÁTKY V PODLESÍ, ZA KAŽDÉHO POČASÍ, HRAJEME SI SPOLU RÁDI, 

PROTOŽE JSME KAMARÁDI. ŠVP – PV naleznete na nástěnkách pro rodiče v šatnách a 

nástěnce u ředitelny. 

Zaměřujeme se i na sebeobsluhu dětí, Logopedickou prevence v rámci tříd, výuka a 

vzdělávání na čerstvém vzduchu venku -pobyt na školních zahradách, terasách. Emoce dětí. 

Individuální přístup. 

Třídní vzdělávací program naleznete na nástěnkách pro rodiče v šatnách – každá třída svůj.  

Týdenní plán – NA WEBU MŠ u dané třídy.  

Na malé nástěnce v šatně – máte info, co se v daný týden probírá, učí. 

DIAGNOSTIKA – během celého roku, leden a červen hovory s rodiči.  

Předškoláci – STROM – předcházíme poruchám učení. 

KONCEPCI MŠ: 

Mateřská škola má nastavenou vizi na těchto třech zásadních bodech: 

a) komplexní rozvoj dítěte 

b) rozvoj talentu a potenciálu dětí 

c) úspěšné (šťastné) dítě 

Hodnoty, které mateřské škole pomáhají naplňovat vizi: 

1. Šťastné dítě 
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2. Optimální spolupráce a komunikace 

3. Pravidla 

Cíle chceme naplňovat především pomocí hry a jako nejvhodnější metodu považujeme 

prožitkové učení, kooperativní učení hrou a činností a spontánní sociální učení. Více 

v koncepci MŠ. 

 

AKTUALIZUJTE PROSÍME TELEFONY, E-MAILY, ZMOCNĚNÍ, KDO 

VYZVEDÁVÁ DÍTĚ. 

 

Provoz  

Mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Opravdu neotevřeme před touto dobou a 

uzavíráme opravdu v tuto dobu. 

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

s tím, že v 16.30 se MŠ zavírá a kóduje, je potřeba přijít pro dítě včas, aby se stihlo 

převléci. 
 

Třída Ježečků se ráno schází od 6.30 - 7.00 ve třídě Myšiček, po té přecházejí do své třídy 

Ježečků, odpoledne se z této třídy Myšiček po 15.30 rozcházejí. 

 

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

Žabiček a tam se rozcházejí. 

 

Třída Myšiček v 16. 00 přecházejí do třídy Žabiček a tam se rozcházejí. 

 

Třída Žabiček je od 6.30 – do 16.30 ve své třídě. 

 

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 12.15 do 12.30 a odpoledne od 14.30 do 16.30. 

 

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 učitelce – tel. na webu a na začátku těchto informací. 

 

Z bezpečnostních důvodů je mateřská škola zabezpečena u hlavního vchodu kamerovým 

systémem. 

Obě branky se zamykají, pokud je potřeba v jiný čas přijít pro dítě, volejte na třídní telefony, 

aby Vám někdo přišel otevřít v jiné doby, než jsou vypsané. Na brance od sídliště je zvonek. 

Prosíme, aby jste dohlédli, aby se děti na BRANKÁCH NEVOZILI, neustále to připomínáme 

a často vidíme, že i před Vámi se děti na brankách vozí, opravdu se ničí! 

 

Zvoňte vždy na svou třídu, pokud není u vchodu uvedeno jinak. Po 8. hodině se mateřská 

škola uzamyká. 
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Činnosti pro děti např. 

Depistáž logopedická (řeč). Odborník ze Soukromé logopedické a speciálněpedagogické 

poradny Mgr. Helena Vacková. PROSÍME RODIČE, KDO BUDETE MÍT ZÁJEM,  

NAHLASTE SE U TŘÍDNÍ UČITELKY co nejdříve nejdéle do 14. 9. 2022. 

 

Logopedická prevence v rámci tříd s paní učitelkami. Slovní zásoba, fixace hlásek. 

 

Bude k nám docházet Mgr. Marie Holá, je to milá kolegyně, s velmi hezkým přístupem k 

dětem a rodičům. Bude 8 lekcí / 45 minut. Od října 2022. Letáčky BUDOU na nástěnkách, 

tak se prosím hlaste, kdo máte zájem. Prosím nahlásit také do 25. 9. 2022 třídní učitelce. 

Můžete jít na depistáž a po té se rozhodnout, zdali půjdete, či ne lekce. 

 

Školní zralost – máme např. výukové programy pro předškoláky. 

 

Je nakoupeno hodně i robotických hraček a aj tý techniky. 

 

Sportujeme, cvičíme  – 1 x týdně navštíví děti tělocvičnu městskou halu Hodkovice n. M., 

(pro všechny děti). Rozpis tříd a časů je vždy na nástěnce. Škola sportu – ukázky sportů, 

jednou týdně v tělocvičně. 

 

Divadlo v MŠ, co k nám dojíždějí herci, divadlo v Liberci, kino Hodkovice n. M., projektové 

dny v MŠ i mimo MŠ, planetárium, dopravní výuka Klauna TůTů, Škola sportu, výlety třídní, 

plavání, bobování, akce v knihovně, chodíme zpívat na vítání občánků, do DPS, máme s DPS 

společné akce,  spolupráce se ZŠ, pěší výlety do okolí města a do lesa, putování za zvířátky 

atd. 

 

Rozvíjení nadání a talentu dětí jejich zapojením do zájmových činností: 

výtvarných (P. Hrušovská) 

pěveckých a hudebně pohybových (M. Křikavová). 

 

PORTFOLIA DĚTÍ – viz. příloha. 

Distanční vzdělávání – podrobněji ve Školním řádu. 

Předškolní povinné vzdělávání – každý den od 8 – 12 hodiny, podrobněji ve Školním řádu. 

 

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. Nebo existují lepičky, štítky, které se neoprou.  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. Nevhodné jsou také boty typu„Crocs“. Suché zipy se dětem lepí na koberce a 

poak 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 
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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. 

 

Platby na akce: 

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. 

 

 

Srdečně Vás vítám v mateřské škole ,,Sluníčko,, 
 

Jmenuji se Irena Kovářová a jsem ředitelkou MŠ,  hlavní učitelkou je Marie Křikavová, 

a VŠJ Bc. Andrea Šírková DiS. 

 

720 041 319 

Zhodnocení školního roku 2021/22 

 

Letošní školní rok byl opět neobvyklý, a proto mi dovolte, abych ho trochu shrnula. Dovolte 

mi tedy, abych ještě jednou připomenula, co nás potkalo, co všechno jsme za rok stihli a 

nestihli, a jak probíhala výuka. 

 

Bohužel, situace kolem pandemie covid-19 měla stále velký vliv i na školství, takže během 

celého školního roku docházelo k částečnému, ale už ne k úplnému zavření mateřské školy. 

Distanční výuka se střídala s prezenční (platilo to v MŠ pro předškoláky). 

 

K distanční výuce jsme využívali e-maily, webové stránky, skupinky třídní na WhatsApp, 

předávání materiálů do schránek a zpět do MŠ do schránky. BUDEME TAK 

NADÁLEPOKRAČOVAT V PŘÍPADĚ POTŘEBY. 

Děti ale pracovaly vzorně, zadané úkoly se snažily svědomitě plnit. Velké díky patří VÁM 

rodičům. 

Po otevření mateřská škola pokračovala prezenčně, bez jakýchkoliv omezení, jen tradiční 

akce musely proběhnout dopoledne a bez přítomnosti rodičů, nebo za přísných hygienických 

podmínek. 

 

Další ránou byla a je válka na Ukrajině, kde jsme se snažili, jak jen to šlo pomáhat. Např. 

sbírkou přímo v MŠ pro děti a pro vojáky, vše jsem rředali osobně ředitelka a VŠJ např. na 

letiště v Hodkovicích, na ubytovnu a do DCA p.o., kde byli a někteří jesště jsou ubytovaní. 

Do Mš jsme během roku přijeli dvě děti z UA. 

 

V první polovině května proběhl zápis do MŠ a jsem ráda, že jsem mohla vyhovět 

všem žádostem, které jsou děti Hodkovické tříleté a víše. Druhý zápis pro děti z UA proběhl 

v červenci. 
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V rámci možností jsme se snažili dětem udělat dětem akce, divadla, kina. Vyjeli jsme na 

školní výlety, akce v MŠ, uspořádali jsme pro děti  Den dětí, nechyběla ani 

tradiční stopovaná na konec školního roku, loučení s předškoláky atd.. 

 

Co říci závěrem? 

 

Letošní školní rok byl jiný. Získali jsme nové zkušenost s distanční výukou i novýi dětmi 

z UA a s celkovou situací v republice.  

Smekám před dětmi, neboť celé období zvládli výborně, pracovali zodpovědně, a i když jsme 

na konci byli všichni unavení, snažily se uložené úkoly plnit a vše zadané zvládly s VAŠÍ 

VELKOU POMOCÍ.  

 

Věřím, že všichni společně uděláme vše pro to, aby TENTO rok byl ještě bohatší než ten 

letošní a aby dětem nemizel úsměv z tváře a sluníčko z duše. 

 

Podařilo se: 

 

- Vymalování všech prostor MŠ. 

- Výměna koberců a podlahových krytin. 

- Úprava školní zahrady – okrasné keře, nové nátěry a herních prvků a jejich oprava, 

okolo nové budovy ježků kamení okolo celé budovy, nové květiny, na terasách nové 

úložné boxy. 

- Nový nátěr stávajících herních prvků na obou školních zahradách. 

- Výmeně dveří a natření zárubní. 

- Nová lednice 

- Robotické hračky, ajtý pomůcky 

- Jiné nové wc pro pracovníky. 

- Výlevka, a u dětských wc výměny krkavic, sifonů atd. 

- Příprava tříd s koutky pro děti a novými herními prvky. 

- Nové didaktické pomůcky a hry a hračky. 

- Výtvarný materiál a na pracovní činnosti. 

- Školení učitelů a THP personálu na vysoké úrovni. 

- Upravený Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP PV a k němu 

Třídní vzdělávací program a plány, byli upraveny dle aktuální situace. 

 

Nepodařilo se: 

- Utvoření podmínek pro děti mladší tří let: řeší se se zřizovatelem - ,,Město Hodkovice 

nad Mohelkou,,.Znova projednáno se zřizovatelem. 

- Rekonstrukce wc a koupelen pro děti i personál - žádost stále podána při plánování 

rozpočtu ,,Město Hodkovice nad Mohelkou,, Znova projednáno se zřizovatelem. 

- Realizace hmatových chodníčků na školní zahradě – fyrma to stále odkládá již celý 

rok 

 

Školní řád 

Je k dispozici v šatnách, nebo chodbě u jednotlivých tříd, je nutné dodržovat! 

 



Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 

příspěvková organizace 

Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 72744324 

ID datové schránky: i86krfu, tel. 720041319, email: mshodkovice@seznam.cz 
Prosíme o toleranci a respektování pravidel školy (zejména omlouvání dětí, u předškoláků již 

povinné předškolní vzdělávání). 

 

Nově: Podpora vzdělávání dětí cizinců v mateřských školách (bezplatnou jazykovou 

přípravou). Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou cizinci v 

povinném předškolním vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR. Pokud má 

mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 4 a více dětí cizinců, 

bude/budou vytvořena/y skupina/y pro jazykovou přípravu o velikosti 4 až 8 dětí cizinců. 

Škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do 

základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdně. Za určitých podmínek lze do fungující 

skupiny pro jazykovou přípravu začlenit také děti s českým státním občanstvím nebo 

mladší děti-cizince. 

 

Seznamování se a respektovat „Základní hygienická opatření a pravidla MŠ „Sluníčko“ proti 

šíření COVID 19. Na webu i na nástěnkách MŠ. Změny bývají rychlé, že se někdy nestihne 

dát na web, snažíme se rozeslat e-maily.  

 

Pomoc rodičů škole 

Sponzorský dar – pokud někdo budete chtít poskytnout, sepíšeme dohodu a dáme ji schválit 

zřizovateli a teprve po té peníze přijmeme na účet. 

 

Pokud někdo chcete pomoci formou drobný oprav, výtvarný materiál (nasbírat přírodniny, 

víčka různé zbytky knoflíků, látek, papír kancelářský, namnožené květiny, keře, truhlíky, 

květináče a podobné, dle možností rodičů, info předejte u třídních učitelek. 

 

Fond Sidus – každoročně se zapojujeme, jedná se o pomoc dětem v nemocnici Motol 

zakoupením drobné hračky nebo časopisu (finanční obnos je zaslán přímo Fondu Sidus)  

 

GDPR - pověřenec: Naďa Burianová, tel.: 725 417 186 

email: poverenec@hodkovicenm.cz 

 

Přikládáme informace ohledně GDPR pro rodiče a Poučení pro školní rok 2022 – 2023 

prosíme o seznámení se a podepsání. 

 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T.G.Masaryka 1 

463 42 Hodkovice nad Mohelkou Kraj: Liberecký 

 

Děkuji. Mgr. Bc. Irena Kovářová, ředitelka školy. 
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                                                      Stravné a školné 

 

Pro školní rok 2022/2023 činí školné 700,- Kč za každý kalendářní měsíc, platí se i v 

nepřítomnosti dítěte. Pouze v době prázdnin a přerušení provozu déle jak 5 dní je školné 

sníženo podle doby otevření. 

 

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 

 

Stravné - dle odebrané stravy. Výše je vypsána ve Školním řádu jídelny. 

 

Stravné a školné se platí za stávající měsíc a jsou splatné do 15. dne v měsíci. Viz. Vnitřní řád 

školní jídelny - na webu MŠ a na nástěnkách (Platby školného a stravného). 

 

V případě nepřítomnosti dítěte mu bude odečteno stravné v následujícím měsíci. 

 

V případě ukončení školní docházky Vám budou přeplatky vráceny na Váš účet v 

následujícím měsíci, ve většině případů v měsíci září.  

 

Peníze jsou strhávány inkasem – podrobné informace Vám byli, budou předány a zaslány i na 

e-maily. 

 

Strava v MŠ 

 

Zajišťujeme celodenní stravu, kterou připravuje 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. 

 

Při vyzvednutí dítěte po obědě dostává dítě balenou svačinu. 

 

Jídelníček naleznete na nástěnce u tříd na nástěnkách (šatny, nebo chodby - dle třídy) a na 

našich webových 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 pomocí personálu MŠ. 

 

Bc. Andrea Šírková DiS., VŠJ MŠ Hodkovice n. M. 


