
Na informativní schůzce s rodiči dne 7.9.2021 
bylo projednáno a schváleno: 

 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 na 
webových stránkách a v šatně dětí k nahlédnutí (stvrdit podpisem) 

 povinné předškolní vzdělávání (8.00 – 12.00) - pro děti v posledním 
roce docházky + děti s odkladem školní docházky, nepřítomnost 
zapsat do Omluvného listu (u p. učitelky) 

 dodržování provozní doby MŠ (6.00 – 15.45) 

 použití dezinfekce při vstupu do MŠ (dospělé osoby) 

 předávání dětí učitelce (děti nemohou dojít do třídy samy!) 

 při vyzvedávání dětí starším, ale nezletilým sourozencem (či jinou 
nezletilou osobou) je nutné podepsat zákonným zástupcem Pověření 
této nezletilé osoby!!! 

 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, do třídy přiměřeně teplé oblečení (ve třídě bývá 
teplo) 

 označení věcí!!! - pyžama, trička, punčocháče, stačí iniciály na štítek 

 vlastní hračky – omezit (1 hračka, nejlépe menší plyšák) a na vlastní 
riziko ztráty nebo poškození (učitelky nenesou za hračky z domu 
zodpovědnost) 

 gumičky nebo sponky do vlasů holčičkám s dlouhými vlásky 

 řetízky, korálky, náramky – raději nenosit – nebezpečí při hrách a 
cvičení 

 sladkosti pouze při narozeninách a svátcích dětí (měkké bonbóny), 
nedávat dětem do MŠ jídlo, pití, sladkosti (ani v šatně v kapsách a 
baťůžcích) 

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

 odpolední svačinka v případě dřívějšího odchodu dítěte z MŠ bude 
nadále řešena schválenými balenými potravinami nebo ovocem 



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

 čištění zubů – jen nejstarší děti (kartáček, 1 pasta na školní rok) 

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

 po zazvonění u hlavního vchodu do MŠ vyčkat chvíli před kamerou 
(než učitelky zkontrolují příchozí osoby) 

 vést děti k samostatnosti i doma, hlavně při oblékání, hygieně, 
sebeobsluze na WC (starší děti), držení lžičky, tužky, stříhání, 
nejstarší děti manipulace s příborem  

 pobyt dětí venku je závislý na aktuální pocitové teplotě a znečištění 
ovzduší (náhradní pohybové aktivity v tělocvičně) 

 úplata za předškolní vzdělávání – platba bankovním převodem vždy 
do 15. dne v měsíci (lze i na více měsíců najednou, maximálně do 
června 2022 (3 000,-), částka za červenec a srpen 2022 – snížená podle 
doby provozu MŠ 

 rodičovský příspěvek - na balíčky (Mikulášský a vánoční) a na knihy 
pro děti odcházející do ZŠ – byl rodiči schválen ve výši 300,- za dítě na 
celý školní rok(vybírat se bude v říjnu 2021) 

 plán spolupráce MŠ s rodiči - pracovní dílny, pouštění přáníček 
Ježíškovi, vánoční besídka, oslavy Dne matek, Dne dětí, Rozloučení 
s předškoláky 

 školní výlet byl schválen do ZOO Olomouc (akce rodičů a dětí) 

 fotografování dětí proběhne před Vánocemi (vánoční série 
s dobrovolným odběrem) a na konci školního roku (společná 
fotografie) 

 plán spolupráce MŠ se ZŠ – společně pořádané akce, vzájemné 
návštěvy, pravidelné návštěvy předškolních dětí v základní škole – 
Předškola a další 

 informace pro rodiče – nástěnka, popř. skříňka v „čekárně“, webové 
stránky MŠ – zshlzivotice.cz 

 

Co na schůzce nezaznělo, ale je potřeba vědět: 
 

 nejstarší děti budou potřebovat do tělocvičny tričko a kraťasy (nechat 
v šatně) 

 provoz hřiště u MŠ a ZŠ pro veřejnost – zodpovědnost rodičů za děti i 
poškození vybavení 


