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Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  pro škol. rok 2015/2016 – ve středu 
16.6.2015 od 16 hod. v Beruškách 

• přivítání, poděkování za účast, představení p. řed., p. učitelek, provozního personálu, 
p. hospodářky – naše priority, naše cíle – Šťastné a spokojené děti, spokojení rodiče, 
spokojení zaměstnanci!! Vzájemná spolupráce, komunikace, tolerance  a vstřícnost!!! 

• Den otevřených dveří – 31.8.2015 od 9 do 14 hod. – již můžete dětem přinést nějaké 
oblečení do šatny…bude známo rozdělení dětí do tříd!!! 

•  pojmenování tříd - seznámení se systémem rozdělování dětí do tříd  – podle věku od 
1. tř. Mravenečci, modrý pavilon ( nejmladší )  až do 4. tř. Berušky, žlutý pavilon ( 
nejstarší děti + děti s OŠD ); ( 2 p. učitelky + paní provozní + 28 dětí na jedné třídě );  
p. učitelky na třídách - 1. tř. - A. Kopáčová, M. Marcínová, V. Štětková, 2. tř. -  T. 
Dvořáková, H. Blísová, 3. tř. – L. Červenková, M. Marcínová, 4. tř. – V. Kunická, M. 
Kapalová, J. Burdová ( kontakty na jednotlivé třídy na webu v záložce Kontakty ) 

• adaptační režim –rodiče mají možnost pobýt se svým dítětem ve třídě ráno i 
odpoledne než si děti zvyknou – důležitá domluva s  p. učitelkou na třídě 

• dokumenty při nástupu v září- evidenční list ( zde prosíme vypsat všechny dospělé 
osoby, které mohou vyzvedávat vaše dítě z MŠ ), bezinfekčnost, dohoda o docházce 
do MŠ, dohoda o přivádění a odvádění nezletilým sourozencem, přihláška ke 
stravování… 

• věci potřebné do školky – náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, pohodlné 
oblečení do třídy,  bačkory, holínky, pláštěnku, nepotřebují sáček na oblečení, zubní 
pastu, hřeben = VŠE PODEPSANÉ zejména u malých dětí!!! Kartáček nakupujeme 
hromadně pro celou MŠ. 

• Školní + provozní řád MŠ – jsou na web. stránkách v záložce Dokumenty – zde 
dopodrobna popsán režim dne v MŠ např. provozní doba školky – 6:30 – 17:00 hod., 
scházení ( ve 4. tř.) a rozcházení ( ve 2. tř. ) dětí, předávání dětí p. uč. vždy fyzicky, 
vyzvedávání dětí nezletilým sourozencem, vyzvedávání po obědě až ve 12.30 hod. – 
děti vidí rodiče v okénku a přestávají jíst, používání čipů oproti vratné záloze 200,- Kč 
za 1 ks čipu ( umožňuje vstup do areálu a do všech tříd ), uzamykání pavilonů – od 9 
do 12 a od půl 1 do půl 3; poplatek za dohlídávání dítěte po provozní době školky - 
200,- Kč, platby = stravování - odhlašování obědů ( telef. nebo emailem p. uč. na 
třídách či p. hospodářce vždy do 10 hod. předcházejícího dne na následující den ), 
omlouvání dětí při nemoci, informování p. uč. při infekčním onemocnění – lékař. 
potvrzení o zdrav. stavu d; systém stravování – svačinky vyrábíme, obědy dovážíme 
z J+ J Říčany; možnost vyzvedávání obědů – do 12 hod. !!! do vlastních nádob; 
platby – viz http://www.msslunicko.eu/o-skolce/dokumenty/   ve škol. roce 
2015/2016 -  školné 1000,-Kč/ měsíčně ( děti v posledním ročníku před školou neplatí 
školné, naopak děti s odkladem školní docházky, které školku navštěvovaly již školné 
platí ) +  stravné – 800 Kč/ dle věku/měs.; akce – 900,- Kč – do vyčerpání této 
částky, platby na dané účty či hotově u p. hospodářky), informační emailová 
komunikace od p. řed. minim. 1x za 14 dní, zasílání akcí na měsíc, pravidelně 
aktualizované informace na webových stránkách – Aktuality + Fotogalerie…Prosím o 
přečtení školního řádu, v září budete stvrzovat svým podpisem, že jste byli seznámeni. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.msslunicko.eu/o-skolce/dokumenty/
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• projekty MŠ- Nechci kazy školka – kartáčky na celý škol. rok, správné čištění zubů, 
besedy s mediky…na začátku roku vybíráme 160,- Kč na 4 kartáčky + 1 kartáček je 
zdarma, po 2 měsících vyměňujeme; Celé Česko čte dětem – rodiče čtou dětem ve 
školce; Recyklohraní ( drobné vysloužilé elektrospotřebiče + třídění odpadů na třídách 
+ 2x ročně sběr papíru…) – propojení s externími subjekty a aktivně s rodiči, dále 
akce školy: Angličtina do MŠ, Školička bruslení, Předplavecký výcvik, Hravé 
lyžování, Škola v přírodě, tématické celodenní a polodenní výlety, spaní ve školce, 
vánoční besídky, zahradní slavnost, pěstitelské činnosti, akce ve spolupráci s naším 
zřizovatelem obcí Sulice – program pro setkávání se seniory, zahajování adventu 
zpěvem koled na Sulické návsi…; předškoláci projekt ,,Mezi námi“ – spolupráce 
s Domovem seniorů v Pyšelích; projekt AIESEC Edison Little – multikulturní 
výchova ve školce prostřednictvím stáží zahraničních studentů + preventivní 
program – Eucasol + Tymiánový krém – 40,- Kč/ dítě; screeningová vyšetření – např. 
zraku dětí…  

• sponzoři MŠ – firmy Pražské služby, Agro Jesenice, p. Žilík, rodiče – vždy obdrží 
Darovací smlouvu – finanční i materiální pomoc vítáme a moc si ji vážíme ☺ 

• hygienické potřeby ( na pololetí ) – papírové kapesníky ( 1 krabice + 1 balení 10 ks 
pap. kapesníčků) povinné + dobrovolné – toaletní papír, ubrousky, papírové utěrky, 
mikroten. pytlíky, čistící prostředky, tablety do myčky…DĚKUJEME!!! 

• Kuliferda – sešity na grafomotorické cviky ( 4 ks – 100,- Kč pro děti 3 – 5 let; 6 ks – 
240,- Kč pro děti  6 – 7 let ) – rodiče souhlasí s nákupem pro děti. 

• kroužky- po –13 hod. Chytrolínek – pouze pro předškoláky, Jóga – od 15 hod., út + 
čt – Aj, jen pro předškoláky 

• pitný režim – po celý den kdykoliv ( možnost výběru ) do vlastních podepsaných 
umělohmotných hrnečků s logem nezávadnosti ( plast vhodný pro potravinářské 
využití ) 

• konzultační hodiny s p. ředitelkou a s p. učitelkami – kdykoliv po osobní, telefonické 
či emailové dohodě, v pololetí 

• spolupráce s rodiči – kdo má zajímavé povolání a může uspořádat besedu pro děti, či 
pozvat děti na exkurzi… 

• nápady, náměty, připomínky k čemukoliv řešit prosím ihned – s p. ředitelkou či s p. 
učitelkami 

• diskuze, dotazy, žádosti … 
• více na www.msslunicko.eu a nebo v šatně na nástěnkách – denně číst!!! 
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