
Zápis z informativní schůzky s rodiči k zahájení školní 

roku 2021/2022 

- přivítání, poděkování za účast, představení p. ředitelky, p. učitelek a provozní 

- prezenční listina – podpisem stvrzuji seznámení s dokumentací MŠ 

Cílem a záměrem naší mateřské školy je rozvíjení dětí ve všech oblastech, v oblasti psychické, 

fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně 

samostatnou osobností. Naším cílem je, aby dítě aktivně a s osobním uspokojením zvládalo běžně 

kladené nároky života a ve svém dalším životě bylo úspěšné a šťastné, rozvíjíme a podporujeme 

samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem 

dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si 

odpovědnosti za své chování a jednání, ve vzdělávání upřednostňujeme multisenzoriální přístup jako 

základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si 

důležitosti její ochrany.  

Snažíme se o prožitkové učení, protože to, co si děti prožijí, si také zapamatují, chceme, aby se 

všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich 

možnosti, jejich individualitu, maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností, 

respektujeme jinakost každého dítěte a vzděláváme ho s ohledem na jeho potřeby, nabízíme 

příležitosti pro děti nadané a podporujeme jejich rozvoj, chceme, aby u nás byly děti šťastné 

a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry 

a otevřenosti, věnujeme pozornost adaptačnímu procesu a volíme cesty v zájmu dítěte, chceme být 

školou otevřenou, partnerskou a spolupracující se všemi subjekty, které více či méně podporují 

model kvalitní školy! Méně pracovních listů – více prožitku. Díky zapojení do projektu Šablony III., 

se nám toto daří – viz plakát na nástěnce v chodbě. Projektové dny v MŠ, mimo MŠ a besedy pro 

rodiče. Čímž nabízíme metodickou pomoc rodičům, pořádáme semináře a besedy s odborníky.  

Spolupráce S RODIČI – informativní schůzky, konzultační hodiny, společné brigády, oslavy, slavnosti, 

dílničky, besedy, exkurze, výlety…, se zřizovatelem, se základními a mateřskými školami, s úřady, 

mezinárodní spolupráce, výměnné pobyty.  

Jakýkoli problém řešit ihned, naslouchat si navzájem! Zaměřujeme se na individuální přístup 

k dětem, na vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí, jak pro rodiče, tak pro děti!! Dbáme na 

logopedickou prevenci, zdravý životní styl a spolupráci s rodičovskou veřejností!! 

Roční plán- volně přístupný v mezipatře, kde jsou shrnuty všechny zásadní organizační informace 

pro následující školní rok.  

Plán akcí během roku – upravujeme, aktualizujeme…  

Jako vždy nabízíme konzultace o vývoji každého dítěte!! Konzultační hodiny visí na nástěnce v šatně. 

Školní řád a Školní vzdělávací program – „Hravé učení se zvířátky“ je umístěn během roku na 

nástěnce v suterénu.  

Provozní a organizační řád MŠ jsou k dispozici k nahlédnutí během celého školního roku v kanceláři. 



Rodiče byli seznámeni s dokumentací MŠ a organizací školního roku na informativní schůzce. 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY – předškoláci školné neplatí!!! 

- V naší MŠ je čas pro povinnou předškolní docházku stanoven od 8.15 – 12.15 hod. 

- Jste povinni omlouvat dítě. Dle § 34a je ředitel MŠ oprávněn požadovat doložení důvodů 

nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději 

do 3 dnů ode dne výzvy.  

- Jiná forma PPV – Individuální vzdělávání – ve školním roce 2021/2022, nikdo o tuto formu 

výuky neprojevil zájem. 

Evidenční list - zde vypsat každého, kdo bude v MŠ vyzvedávat Vaše dítě + vypsat tyto dospělé osoby 

do Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou, stvrzené podpisem. 

- Vyzvedávání dětí nezletilým sourozencem na základě uzavřené Dohody o odvádění 

nezletilým sourozencem z MŠ – věkový limit, dítě nesmí být mladší 9 let. 

Docházka do mateřské školy- všichni máte celodenní docházku.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro MŠ a souhlas pro OÚ (kamerový systém před vchodem 

do budovy) 

Portfolio dítěte s Diagnostickým listem, rodiče mají kdykoliv po předchozí domluvě nahlédnout 

a podle potřeby konzultovat. 

Aktualizace osobních údajů o dítěti, jeho zdravotní stavu, alergie, změna kontaktu na zákonného 

zástupce, změna bydliště. To vše je potřeba nahlásit učitelce! 

- Potravinové alergie – úprava jídelníčku. Nutnost potvrzení od lékaře a žádost zákonného 

zástupce o jiný způsob stravování.  

Hračky z domova jsou z hygienických důvodů od září 2020 zakázané. Běžně jsou zbytečné, ve školce 

je jich dostatek, plyšák na spaní je však za normálního provozu možný.  Mazlíčky pro sladší odpočinek 

dětí při příchodu do MŠ uložíme na vhodné místo, kde budou vyčkávat zájmu malého majitele nebo 

sledovat jeho hru během dne. 

Odhlašování obědů - vždy nejdéle do 10 hod. předcházejícího dne, na následující den. V případě 

náhlé nepřítomnosti je možné si stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 11.00 -11.30 hod. 

Pouze první den nepřítomnosti. 

Vyzvedávání po obědě – nově letošní školní rok budou rodiče vpouštěni do MŠ, poté co se všechny 

děti najedí cca 12.15 -12.30 hod. Ideální, je chodit pro děti v 12.30, kdy už je největší 

pravděpodobnost, že nebudete muset čekat před budovou. 

Odchod po spaní - v mezipatře se zapisují do sešitu děti, které ve školce spinkají. Čas, kdy vyzvedávat 

děti odpoledne je od 14.30 -14.45 hod. 

Platby – Potvrzení o povolení k inkasu. Kulturní fond 1000,- pro nově příchozí děti. Stávající děti dle 

individuálního stavu fondu (zbytek z předchozího školního roku). 



Informace v šatně - Čtěte, prosím, informace na nástěnkách v šatně dětí nebo na webových 

stránkách školy. V případě, že je dítě delší dobu nemocné, podívejte se, zda se nechystá nějaký výlet 

či akce, zda se neodjíždí dříve či není potřeba mít s sebou nějaké věci. 

Běžně do MŠ nepatří děti, které jsou nemocní (rýma, kašel a podobně) Prosím berte ohled na 

ostatní.  „Ranní filtr“ zvýšená teplota nad 37.2, nesmí dítě do MŠ. 

- Buďte ohleduplní při nemoci dítěte k ostatním, dítě může být po zvážení zdravotního stavu 

p. učitelkou vyřazeno z docházky.  

- Při projevech nemoci během dne budeme rodičům telefonovat a ten je povinen dítě v co 

nejkratší době vyzvednout. Pokud vaše dítě již při ranním příchodu bude evidentně jevit 

známky nemoci, nebude přijato. 

Oblečení a obutí dětí – vždy dostatek náhradního oblečení, oblečení do třídy a na ven, pyžámko na 

spinkání, pláštěnku, bačkory do třídy bezpečné, ne pantofle. Prosíme bez černé podrážky.  Dostatek 

náhradní oblečení pro případ polití či nehody. Holínky, prosím nechávat ve školce – vše podepsané!!! 

Adaptace nově přijatých dětí – od 1. – 4. 9. nové děti navštěvují školku do 10 hodin – Ideální situace 

pro děti. Další týden od 7. – 11. 9. odcházejí děti ze školky po obědě, t.j.  v rozmezí 12:15 - 12:30 

hodin. Další dny děti již navštěvují MŠ standardně. Vše je jen doporučení!! Záleží na Vás, rodičích 

a  především na dítěti. 

Narozeniny dětí v MŠ slavíme a dodržujeme, doporučujeme zakoupit, např. dětské šampaňské na 

přípitek a popř. něco dobrého např. sušené ovoce či křupky. 

Nadstandartní činnosti MŠ 

- Plavání – nově možnost jezdit celá třída, kdy jako doprovod musí jezdit všech ped. personál. 

Vždy v pátek v dopoledních hodinách.  Začínáme 10. 9. 2021. 

- Hravě s angličtinou a Zpívánky s červíkem Pepíkem oba kroužky by probíhaly v odpoledních 

hodinách cca od 15- 15.30, kdy je v režimu dne už jen spontánní hra dětí. Přihlašovat je 

možné do konce září. 

- V rámci dopoledních činností budou s předškolními dětmi rozvíjeny jazykové schopnosti 

podle Elkonina. Pracovat budeme s pracovním sešitem Hláskář - 300,-  

 

Pitný režim – po celý den kdykoliv (možnost výběru: voda, čaj) do vlastních podepsaných 

umělohmotných hrnečků. 

Spolupráce s okolními vzdělávacími institucemi – OÚ Řehenice – společné akce, městská knihovna 

Benešov.  

Všechny platící akce v mateřské škole jsou dobrovolné.   

Aktuální informace vždy na  www.mspomnenka.net – sledujte. 

Fotky – s ohledem na GDPR budou fotky nahrávány na internetový portál Rajče, kam budou mít 

přístup pouze rodiče dětí. Odkaz na nástěnce v šatně (přihlašovací jméno a heslo). 

 

http://www.mspomnenka.net/


Co potřebují děti do mateřské školy 

- Bačkory (ne pantofle, nevhodné jsou také bačkůrky se šněrováním) s bílou podrážkou 

- Převlečení do třídy (zástěrka, tepláky, případně i spodní prádlo) 

- Pyžamo 

- Oblečení na pobyt venku 

- Případně další oblečení na převléknutí + pláštěnka 

Všechny osobní věci musí být podepsané! 

Oblečení na pobyt venku: Denně kontrolujte, mají-li děti všechny věci v pořádku! 

- Podzim: sportovní oblečení, svetr nebo mikinu, punčocháče, pokrývku hlavy 

- Zima: sportovní oblečení – nejlépe kombinézu, rukavice (nepromokavé, případně dvoje), 

pokrývku hlavy, šálu, punčocháče, náhradní ponožky do třídy 

- Jaro: sportovní oblečení - nejlépe šusťákové či teplákové soupravy, ponožky, pokrývku hlavy 

- Léto: letní sportovní oblečení – triko, kraťasy, pokrývku hlavy, ochranný opalovací krém 

- Obuv – vždy dle ročního období s přihlédnutím k počasí a podmínkám MŠ (např. pískoviště, 

dopravní hřiště…) 

Maminky nezapomeňte: Oblečení i obuv by měla být označena jménem dítěte.  

 


