
TŘÍDNÍ SCHŮZKY ŽABIČEK – 6. 9. 2022 

1. Uvítání, představení 

2. Webové stránky https://www.ms-hodkovice.cz/ - sledujte naše stránky, na kterých 

naleznete veškeré informace o dění v MŠ, v jednotlivých třídách 

Prosíme, podívejte se na těchto stránkách na Školní řád, Směrnici o úplatě, Řád školní 

jídelny, Provozní řád, GDPR, atd. Tyto dokumenty máte  v tištěné formě na 

nástěnkách v šatně dětí nebo na chodbě u botníků – jsou Vám k dispozici 

k seznámení. Po skončení schůzek Vás budeme prosit, abyste nám seznámení s nimi 

podepsali. 

 

Čtěte nástěnky, moc prosíme – jsou na nich důležité informace. 

 

3. Provozní doba  

mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Prosíme o dodržování provozní doby – 

počítejte s tím, že v 16.30 hodin s MŠ uzavírá a kóduje a je potřeba přijít pro dítě 

včas, aby se stačilo převléci. 

Příchod dětí do MŠ je možný od 6.30 do 8.00 hodin. Prosíme o dodržení času 

příchodu. Pozdějším příchodem narušujete program a chod třídy. Samozřejmě 

v individuálních případech (návštěva lékaře apod.) lze domluvit jiný čas příchodu 

nebo odchodu- vždy po předchozí domluvě s pí. uč. ve třídě 

Omlouvání dítěte- do 8. hodin na třídní telefon nebo ústně den předem 

Po obědě – vyzvedávejte své dítě od 12.15 do 12.30 hodin 

Odpoledne – od 14.30 do 16.30 hodin 

Provoz ve třídě ŽABIČEK je celodenní – děti nikam nepřecházejí, scházejí se i 

rozcházejí pouze ze své třídy 

 

POPLATEK NA AKCE V MŠ 

Odsouhlaseno 500,- Kč /pololetí. Účast dítěte na akcích je pečlivě evidována na konci 

školního roku je vyúčtování a případný přeplatek je zaslán zpět na Váš účet. Bližší 

informace poskytuje VŠJ – A. Šírková 

Plán akcí 2022/2023 je na nástěnkách a webu MŠ- může se dle covidové nebo 

provozní situace měnit a doplňovat. 

Aktuální akce bude vždy zveřejněna na webu, na nástěnkách jednotlivých tříd- 

sledujte NÁSTĚNKY, může se stát, že web nebude fungovat a bude to jediný možný 

způsob, jak Vás informovat. Snažíme se i zasílat informace e-mailem. 

 

POVINNOSTI RODIČŮ 

Omlouvání dítěte- krátkodobou absenci stačí telefonicky, nepřítomnost delší než 14 

dní je nutné omluvit písemně a doložit potvrzení od lékaře 

Pravidelné a včasné hrazení platby za stravné a školné (vyjma předškolních dětí) 

https://www.ms-hodkovice.cz/


Dávat do školky pouze ZDRAVÉ DÍTĚ – BERTE OHLEDY NA OSTATNÍ (děti, rodiče, ale 

i zaměstnance MŠ) 

Rodiče jsou povinni hlásit parazitární nákazu- vši, roupy a infekční nemoci – 

neštovice, impetigo, molusky 

Nedávat dětem do školky cennosti – hodinky, řetízky, mobily apod… hračky (vyjma 

malého plyšáka na spaní) 

Z bezpečnostních důvodů nedávejte ani holčičkám různé korálky, náramky apod. 

 

PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE 

Dítě je nutné předat učitelce ve třídě – učitelka musí o příchodu dítěte vědět – 

přivítá se s ním pozdravem a podáním ruky s očním kontaktem. 

Při vyzvedávání dítěte – můžeme dítě předat pouze zákonným zástupcům a osobám 

uvedeným na evidenčním listě nebo zmocnění. Může se jednat i o sourozence – 

věková hranice není stanovena – je to pouze na Vašem uvážení a nesete za to 

odpovědnost! 

 

4. Informační systém 

- webové stránky – aktuální informace, jídelníček…. 

- Whats App – třídní skupina- s písemným souhlasem rodičů  

   Pro vkládání fotek, informací a videí. NELZE využívat k omlouvání absence dítěte. 

- třídní nástěnka – aktuální informace 

- konzultační hodiny – 2x ročně (leden a červen), v případě potřeby kdykoliv po 

dohodě s učitelkou, běžné denní informace při předávání dítěte 

 

5. Naše třída 

Ve školním roce je do naší třídy zapsáno 25 dětí,  z toho 1 dítě s odlišným mateřským 

jazykem. Třída je heterogenní – 10 předškolních dětí, ostatní děti ve věku 3-5 let.  

 

Všem dětem nabízíme pestré aktivity a činnosti, při kterých s hravou formou 

vzdělávají a rozvíjí ve všech vzdělávacích oblastech.¨  

Ke všem dětem přistupujeme individuálně. 

 

Předškoláky připravujeme na vstup do ZŠ, denně mají chvilku intenzivní přípravy na 

školu (pracovní listy, jazykové a logopedické chvilky, grafomotorika, rozvoj všech 

pregramotností).  

Doporučujeme rodičům s dětmi si povídat, rozvíjet slovní zásobu, procvičovat 

správné držení tužky, nůžek – v případě špatného úchopu děti opravovat, aby si 

zafixovaly správný úchop. Nabízet dětem modelínu, stříhání papíru, malování štětcem 

i doma. 

V případě potřeby se kdykoliv přijít s námi poradit, prokonzultovat…. 



Nejmenším dětem usnadňujeme adaptaci, zapojení do kolektivu, rozvíjíme  

samostatnost.  

            

 

6. Spolupráce s rodiči 

- naším společným cílem je „vše dobré pro Vaše/ naše dítě“ 

- Whats App 

- zapojení rodičů do akcí: podzimníček, vajíčkovník, odpolední dílničky… 

- uvítáme papíry na kreslení, jakékoliv výtvarné materiály 

- PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY, děti je mají volně k dispozici 

- roličky od toaletního papíru, odstřižky látek 

- doporučení aktivit nebo míst, na kterých se Vám líbilo – doporučení míst na školní 

výlet apod. 

- účast na akcích i o víkendu (Adventní trhy, oslavy města Hodkovice…) 

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

 

 

Co s sebou do MŠ 

- máme vyvěšeno na nástěnkách 

Všechny věci, prosíme, podepište!!! Děti si je často nepoznají a mnohé oblečení se ve 

třídě vyskytuje u více dětí zároveň. Někdy se věci přemístí do jiné třídy nebo zůstanou 

na zahradě. 

 

Zvolte vhodnou obuv do vnitřních prostor – pevná špička a pata 

 

Z hygienických důvodů je nutné, aby děti měly vždy jiné oblečení do třídy a na ven. 

Chodíme ven za každého počasí – DŮLEŽITÁ JE PLÁŠTĚNKA A GUMOVKY 

 

 

 


