
Na informativní schůzce s rodiči dne 13.9.2017 

bylo projednáno a schváleno: 

• Povinné předškolní vzdělávání – předškolní děti, nepřítomnost zapsat do 

Omluvného listu (u p. učitelky) 

• seznámení se Školním vzdělávacím programem „Krtek a jeho kamarádi 

objevují svět“ – vyvěšen v „čekárně“ k nahlédnutí (stvrdit podpisem) 

• seznámení se Školním řádem – s právy i povinnostmi -  vyvěšen v šatně dětí 

k nahlédnutí (stvrdit podpisem) 

• dodržování provozní doby MŠ (6.00 – 15.45) 

• vhodné a pohodlné oblečení do MŠ a na pobyt venku (tepláčky do třídy a 

další na pobyt venku, v teplém počasí kraťasy dovnitř a další na  pobyt 

venku – nelze mít stejné oblečení do herny i na pískoviště),  náhradní 

oblečení, popř. zástěrku nebo starší tričko na výtvarnou činnost 

• označení věcí!!! Pyžama, trička, punčocháče, stačí iniciály na štítek 

• vlastní hračky – omezit, st. děti – 1 hračka a na vlastní riziko ztráty nebo 

poškození (učitelky nenesou za hračky z domu zodpovědnost) 

• řetízky – raději nenosit – nebezpečí při hrách a cvičení 

• sladkosti pouze při narozeninách a svátcích dětí (měkké bonbóny), 

nedávat dětem sladkosti do kapes 

• alergii na potraviny hlásit učitelce! (sledovat jídelníček a upozornit uč.) 

• hygiena – papírové kapesníky – 2 větší krabice na 1 dítě na školní rok  

• čištění zubů – jen nejstarší děti (kartáček, 2 pasty na školní rok) 

• rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ zdravé děti! 

• vést děti k samostatnosti (hlavně při oblékání)  

• úplata za předškolní vzdělávání – platba v hotovosti za 3 měsíce, platba 

bankovním převodem (lze i na více měsíců najednou, částka za červenec a 

srpen 2018 - snížená) 

•odpolední svačinka v případě dřívějšího odchodu dítěte z MŠ bude nadále 

řešena schválenými balenými potravinami nebo ovocem  

• rodičovský příspěvek - na balíčky (Mikulášský a vánoční) a na knihy pro 

děti odcházející do ZŠ – byl schválen ve stejné výši jako v loňském roce - 

200,- (bude vybírán během měsíce října) 

• plán spolupráce MŠ s rodiči - pracovní dílny, pouštění přáníček Ježíškovi, 

vánoční besídka, oslavy Dne matek, Dne dětí, Rozloučení s předškoláky 

• školní výlet – bude vyvěšena anketa během šk. roku 

• plán spolupráce MŠ se ZŠ – společně pořádané akce, vzájemné návštěvy, 

pravidelné návštěvy předškolních dětí v základní škole – Předškola a další 

• úřední hodiny vedoucí stravování – Út, Čt – 14.00 – 15.45 

• Informace pro rodiče – nástěnka, popř. skříňka v „čekárně“, webové 

stránky MŠ – zshlzivotice.cz 

• emailová adresa – možnost omlouvání dětí – skolka@zshlzivotice.cz 

mailto:skolka@zshlzivotice.cz


 
 


