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Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  pro škol. rok 2018/2019 – v pátek 31. 8. 

2018 od 15.30 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 rodičů, prarodičů, sourozenců 

a zákonných zástupců (zapojení do života mateřské školy, besedy, návštěvy ve 

firmách, společné tvoření…), komunikace, tolerance a vstřícnost!!! Chováme se 

k dětem, jako by byli naše VLASTNÍ!!!! 

 Zahájení školního roku 2018/2019 je 3. září v pondělí!!! Provozní doba školy je 

6:30 -17:00 hodin, prosím o dodržování!!! 

  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); (2 p. uč. + provozní + 28 dětí na jedné třídě);  p. učitelky na třídách od 

1. 9. 2018 - 1. tř. – M. Marcínová, A. Kopáčová, 2. tř. -  T. Dvořáková, M. Kapalová, 

3. tř. – P. Čechová, H. Blísová (od listopadu Ilona Skřivanová), 4. tř. – V. Kunická, V. 

Gebrlínová, A. Víšková- nyní NpV, H. Zahradníková - zástup, D. Bartošová – školní 

asistent, J. Fořtová – chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky; kontakty na 

jednotlivé třídy na webu http://www.msslunicko.eu/kontakt/  

 Školní + provozní řád MŠ + školní vzdělávací program – jsou na web. stránkách 

v záložce Dokumenty– zde je dopodrobna popsán režim dne v MŠ např. provozní 

doba školky – 6:30 – 17:00 hod., scházení  dětí do 8:30 hod., po té školka uzamčena 

z bezpečnostních důvodů…, po obědě vyzvedávání v cca 12:30 hod., v šatně jsou 

sešity na zapisování odchodů dětí domů po obědě; předávání dětí p. učitelkám vždy 

fyzicky… 

 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO, příspěvková organizace JE POVINNÉ 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ OD 8:30 HOD. DO 12:30 HOD. V této 

době se tedy dítě musí účastnit předškolního vzdělávání.  

Jste povinni omlouvat dítě do on-line aplikace naše MŠ, po propojení emaily. 

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. 

 Dokumenty - 3. září při nástupu do školky – vyplněné odevzdat p. učitelkám na třídě 

– Evidenční list (již nemusí být potvrzení od lékaře)- zde vypsat každého, kdo bude 

v MS vyzvedávat dítě + jeho podpis + číslo OP, Bezinfekčnost s datem nástupu dítěte 

do MŠ (ne dřívější, ani pozdější), přihláška ke stravování, Docházka do mateřské 

školy- celodenní…, Souhlas se zpracováním osobních údajů; 

 V případě vyzvedávání dítěte jinou osobou než rodičem je nutné tuto osobu zapsat 

do Evidenčního listu a tato osoba se učitelce prokazuje občanským průkazem – 

prosím, berte to jako důležitý fakt v souvislosti s bezpečností a ochranou vašich dětí. 

Pokud si dítě bude vyzvedávat nezletilý sourozenec, musíte uzavřít Dohodu o 

odvádění nezletilým sourozencem, vyžádejte si, prosím, formulář u p. ředitelky 

věkový limit, dítě nesmí být mladší 9 let. 

http://www.msslunicko.eu/kontakt/
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 používání čipů oproti vratné záloze 200,- Kč za 1 ks čipu (umožňuje vstup do areálu 

a do všech tříd); uzavírání branky při každém průchodu – pravidla bezpečnosti, 

uzamykání hlavních dveří do každého pavilonu v 9 hod.  

  dohlídávání dětí při opožděném vyzvednutí d. do 17 hod. za poplatek 200,- Kč 

v rámci doplňkové činnosti; JEN VÝJIMEČNĚ. Když vím, že nemohu přijet do 

školky včas, ihned kontaktovat paní učitelku a řešit situaci. 

 aktualizace osobních údajů o dítěti a kontaktů na zákonné zástupce během roku 

up. učitelek - vždy 

 systém stravování – svačinky vyrábíme, obědy dovážíme, možnost vyzvedávání 

obědů – do 12 hod.!!! do vlastních nádob (čistých, přiměřeně velkých); výjimečné 

požadavky hlaste p. učitelkám 

 hračky z domova jsou zbytečné, ve školce je jich dostatek, plyšáček na spaní i 

polštářek je však nutností  

 odhlašování obědů (vždy do 10 hod. předcházejícího dne na následující den); v šatně 

se zapisují  do sešitu děti, které jdou domů po obědě;  

 platby (školné 603,-Kč/ měsíčně do 15. následujícího měsíce + stravné – dle 

věku/měs./800 Kč do 20. předcházejícího měsíce, kulturní akce – 900,- Kč – do 

vyčerpání této částky, 2x ročně, platby na dané účty, předškoláci neplatí, 

nadstandartní platby – vždy na účty MŠ dle instrukcí p. řed. (zdravotní preventivní 

program Eucasol a Tymiánový krém + keramická hlína na celý školní rok) – celkem-

40+ 40 = 80,- Kč. 

 informační komunikace od p. řed. minim. 1x za 14 dní, zasílání akcí na měsíc, 

pravidelně aktualizované informace na webových stránkách–Aktuality + 

Fotogalerie…+ v šatnách dětí. Prosím o přečtení, v září budete stvrzovat svým 

podpisem, že jste byli seznámeni se školním řádem. KDYKOLIV se můžete na p. 

ředitelku obrátit: tel.: 725 459 970 a email: reditelka@msslunicko.eu či osobně sjednat 

schůzku.  

  Čtěte, prosím, také 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 něčeho 

speciálního. 

  Informujte p. učitelku o psychickém i zdravotním stavu dítěte (těžké životní 

situace v rodině, rozvod, úmrtí apod., mají na dětskou psychiku velký vliv, pokud 

učitelka situaci zná, může dítěti pomoci toto období lépe překonat). 

  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. Pokud dítě prodělá infekční nemoc, při návratu do MŠ doneste potvrzení od 

lékaře, že dítě může do kolektivu. 

 Při příchodu do šatny dítě instruujte, které oblečení je ke kterému účelu, dbejte 

na pořádek v šatně, průběžně věci obměňuje a vybírejte věci z koše ztrát a nálezů v 
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šatně. Všechny věci by měly být podepsané, zvláště u menších dětí, které si je 

nepoznají. 

 V zájmu jednotného výchovného postupu rodiny a MŠ veďte dítě k základům 

slušného chování – zdravení, děkování, uklízení hraček, apod. U dětí, které ještě 

nejsou zcela samostatné, doma procvičujte sebeobsluhu (oblékání, sebeobsluha na 

toaletě, stolování). Pokud si dítě vyzvedáváte, budeme ho společně vést k tomu, aby si 

nejdříve uklidilo hračky, se kterými si právě hrálo. 

 Pokud jste si vědomi toho, že dítě nesnáší některou surovinu či potravinu, 

nahlaste toto osobně p. učitelce (dále zapište do diagnostického a evidenčního listu). 

 oblečení a obutí dětí – oblečení do třídy a na ven, pyžámko na spinkání, pláštěnku, 

bačkory do třídy bezpečné, bez černé podrážky, náhradní oblečení pro případ polití, 

holínky – vše podepsané či jinak označené!!! 

 adaptace dítěte – vždy řešeno individuálně s paní učitelkami na třídě, během měsíce 

září mohou rodiče zůstávat trochu déle ve třídě se svými dětmi… 

 projekty MŠ- Nechci kazy školka –spr. čištění zubů, Celé Česko čte dětem – rodiče 

čtou dětem ve školce, Recyklohraní (drobné vysloužilé elektrospotřebiče + třídění 

odpadů na třídách) 2x ročně Sběr papíru…), Mezi námi povídej – spolupráce 

s Domovem seniorů Pyšely, Aiesec Edison Little- multikulturní výchova 

prostřednictvím studentů z celého světa ve školce – propojení s externími subjekty a 

aktivně s rodiči. Jsme mateřská škola spolupracující s Mensou, využíváme metodu 

NTC learning. Nově projekty Sněhuláci pro Afriku, projekt Skutečně zdravá školka 

(usiljeme o získání bronzové plakety) a Rodiče vítáni, školka otevřená rodičům. 

Podrobně vše na web. stránkách http://www.msslunicko.eu/o-skolce/projekty/  

 další aktivity - Školička bruslení ve Velkých Popovicích, Předplavecký výcvik – 

v Jesenici + v Benešově, Solná jeskyně na Herinku, Hravé lyžování v Chotouni, Škola 

v přírodě – podzimní, zimní, jarní – dle zájmu rodičů, Odpolední tvořeníčka s rodiči, 

tématické celodenní a polodenní výlety (možnost volby – vše je dobrovolné, dítě může 

zůstat v Mš, když není zájem o výlet), spaní ve školce minim. 2x ročně, Halloweenské 

oslavy, vánoční besídky, projektové učení na téma Den vody, Den Země, Vesmír a 

Africký týden. Škola nanečisto v ZŠ Sulice, zahradní slavnost, rozloučení 

s předškoláky, pěstitelské činnosti, ekotým, ekoukotek, přírodovědné expedice, 

zajišťování programu na akce zřizovatele, cvičení v tělocvičně ZŠ Sulice. 

 Narozeniny dětí v MŠ slavíme a dodržujeme (tmelí kolektiv), doporučujeme 

zakoupit, např. dětské šampaňské na přípitek a popř. ovoce, sušené ovoce či křupky.  

 Obuv do třídy, NE pantofle a crockssy (při výběru bačkůrek myslete také na snadné 

obutí a zapínání). 

 Pracovní sešit Kuliferda – 5 sešitů pro předškoláky ve školce + 1 doma – 

příspěvek 240,-Kč/dítě/rok/5 sešitů, 1 na doma, aby rodiče také mohli pracovat s 

dětmi  

 sponzoři MŠ – firmy Pražské služby, Agro Jesenice, p. Žilík, rodiče – vždy dárci 

obdrží Darovací smlouvu – finanční i materiální pomoc vítáme a moc si ji vážíme!  

 kroužky- Pupáskovy kroužky – sportování v tělocvičně ZŠ Sulice každou středu 

odpoledne. Pan Auda si na základě Vaší plné moci děti vyzvedne z MŠ, zasportuje si s 

http://www.msslunicko.eu/o-skolce/projekty/
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dětmi a vy siděti vyzvednete po cvičení před tělocvičnou ZŠ Sulice, děti se do MŠ již 

nevrací.  

 keramická pec – dítě/40,- Kč hlína/pololetí – p. učitelky tvoří s dětmi na třídách 

 pitný režim – po celý den kdykoliv (možnost výběru) do vlastních podepsaných 

umělohmotných hrnečků s označením, že výrobek je zdravotně nezávadný a 

neobsahuje ftaláty 

 Prosíme rodiče o zakoupení hygienických potřeb- 2-3 balení tahacích papírových 

kapesníčků v krabičce (slouží dětem ve třídě), 1 balení, tedy 10 ks balíčků papírových 

kapesníčků složených (nosíme s sebou na vycházky), 

 spolupráce s okolními vzdělávacími institucemi – ZŠ Sulice, ZŠ Kostelec u Křížků, 

ZŠ Kamenice, MŠ Kolečko Nespeky, MŠ Kostelec u Křížků, MŠ Dráček Babice, SPC 

při MŠ speciální Praha 8 

 logopedická depistáž ve školce – během měsíce září – 24. 9. 2018 od 13:00 hodin -  

dítě + rodič = ihned se dozvíte výsledky jazykové vybavenosti a správné výslovnosti 

dětí. 

 spolupráce se zřizovatelem – společné akce, MŠ zajišťuje program na vystoupení pro 

Sulické seniory, na zahájení adventu a rozsvěcení stromečku na Sulické návsi, 

navštěvuje OÚ Sulice v maskách při oslavách Halloweenu, Dne dětí.  

 diskuze 

 více na www.msslunicko.eu  

 Příloha číslo 1 - Poprvé v mateřské škole 

Příloha číslo 1 

 

Poprvé v mateřské škole 

 

Začátek docházky do školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu 

pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy 

s jejím vybavením a hračkami, než jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. 

Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se komunikovat s „novou 

autoritou“ – paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak. 

 

Poprvé v MŠ – jak dítěti pomoci? 

 

 Zůstaňte s dítětem ve třídě 

Pokud o to dítě stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Budete mu oporou a dáte mu pocit 

bezpečí. 

 Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ 

 Přibalte mu mazlíčka 

Dovolte potomkovi, aby si vzal do školky svou oblíbenou hračku. 

 Používejte stejné rituály 

Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte 

konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – nejen obecné jako brzy, za chvíli, 

po práci a podobně. 

 Rozlučte se krátce 

Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je 

zbytečně nestresujte. 

 Buďte citliví a trpěliví 

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. 

http://www.msslunicko.eu/
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 Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte 

Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním 

nechcete být doma. Každý má svět povinností – vy práci, vaše dítě školku. 

 Komunikujte s učitelkou 

Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem 

uklidní a jde si spokojeně hrát. 

 Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte 

 Pozitivně je motivujte 

Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. 

Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo. 

 

Poprvé v MŠ – co byste nikdy neměli dělat… 

 

 Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, 

nedejte se přemluvit a trvejte na svém. 

 Nestrašte své dítě školkou – „Počkej, ve školce ti ukážou“ a za problémy s přivykáním je 

v žádném případě netrestejte. 

 Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je 

zvládne také. 

 Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je 

přijdete vyzvednout. 

 Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné. 

 

Důležité informace 

 

Omluva náhlé nepřítomnosti dítěte 

Nepřítomnost svého dítěte můžete omluvit telefonicky:             1. třída- Mravenečci- 323 607 472 

                                                                                                      2. třída- Motýlci- 323 607 473 

                                                                                                      3. třída- Včeličky- 323 607 474 

                                                                                                      4. třída- Berušky- 323 607 475 

 

Omluvit dítě můžete i na e-mailové adresy jednotlivých tříd a následně vždy v on-line aplikace Naše 

MŠ. 

 

Omlouvání obědů je možné u p. hospodářky telefonicky 323 607 521 nebo emailem, ale pak také 

následně do on-line aplikace Naše MŠ. 

 

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 

 

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 
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 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, neboť velmi často dochází k záměně oblečení 

navzájem mezi dětmi!!! Zároveň je třeba si uvědomit, že děti vedeme k samostatnosti a velmi často 

pracujeme s tuží, nůžkami, barvami a podobně… z těchto důvodů dávejte takové oblečení, které 

z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Pro přehlednost a 

lepší orientaci dětí i pedagogů ukládejte oblečení pro pobyt ve třídě a venku – do přihrádek v šatně. 

Oblečení, které nechcete, aby dítě v MŠ používalo (z důvodů ušpinění) vložte do závěsné tašky v šatně 

spolu s náhradním spodním oblečením, neboť nehoda se může stát v každém věku. 

 

Hračky a mazlíčci: 

Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu. Výjimkou může být plyšová 

hračka, na kterou je dítě citově vázáno při usínání a při vzpomínce na rodiče. Hračky či 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. 

 

 


