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TŘÍDNÍ SCHŮZKY IV. TŘÍDY „MOTÝLKŮ“ 
 KONANÝCH 8. 9. 2020 v 15.30 HOD. 

 
PŘIVÍTÁNÍ, PŘEDSTAVENÍ UČITELEK  
 
PŘEDÁNÍ INFORMACÍ: 
PROVOZNÍ DOBA 
6:15-16:15 HOD. 
- Scházení dětí – od 6:15 hod. se ve třídě Motýlků schází děti z 1. patra, Berušky se v 7:00 

přechází do své třídy.  
- Rozcházení dětí – od 15:30 hod. se děti z 1. patra rozcházejí ve třídě Motýlků (do 16:15 

hod.). 
- Děti se nemísí mezi patry.  
- Pozdní příchody – nejlépe telefonicky upozornit MŠ o zpoždění, jinak učitelka volá 

rodičům, pokud se nedovolá, tak se obrací na magistrátem pověřenou osobu. 
 
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. 
- Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 

v rozsahu 4 hodiny denně – od 8.00 do 12.00 hodin. 
- Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného vzdělávání, jeho nepřítomnost omlouvají 

zákonní zástupci do 3 kalendářních dnů těmito možnými způsoby: osobně třídní učitelce, 
telefonicky nebo e-mailem. 

- Po návratu do školy musí být takto oznámená absence omluvena písemně na omluvném 
listě nejpozději do 5 kalendářních dnů  OMLUVNÉ LISTY. 

- Zápisy do základních škol v průběhu dubna. 
- Informace o možnosti odkladu povinné školní docházky (OPŠD). 
 
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
- Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona. Jednoduše řečeno jde o 

vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob.  DOTAZNÍK MAPUJÍCÍ TECHNICKÉ 
MOŽNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. 

- Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí POLOVINA DĚTÍ ZE 
TŘÍDY, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

- Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím, střevní 
viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce. 

- Pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
- Budou zasílány materiály a úkoly „kopírující“ aktuální obsah vzdělávání v MŠ – bude 

navazovat na aktuální téma; úkoly budou odpovídat oblastem tvořících portfolia dětí. 
- Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám 

dítěte.  Na e-mail budou rodiče zasílat zpětnou vazbu, jak se plnění úkolu daří, popř. co 
se nedařilo. Skrze e-mail bude možno konzultovat. Rodiče, kteří nebudou mít možnost 
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připojení, si v krajním případě budou moci vyzvednou po předchozí domluvě materiály 
v MŠ, které následně písemně zhodnotí a mateřské škole doručí zpět.  

- E-mailová adresa pro distanční vzdělávání: predskolaci@msutenisu.cz. 
- Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič ho z 

distančního vzdělávání řádně omluví. 
- VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍCH INFORMACÍ – ČITELNĚ PROSÍM, HŮLKOVÝM PÍSMEM! 
 
ŠKOLNÍ ŘÁD 
- Od 1. 9. 2020 došlo k novelizaci Školního řádu – povinnost se se Školním řádem seznámit! 
- Odkaz na webové stránky, kde je školní řád vyvěšen; dále je umístěn na nástěnkách ve 

vstupních chodbách k šatnám. 
- Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují, že se s dokumentem seznámili. 

 
MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
- Polštářek na sezení na ranní komunitní kruh – NENOSIT 
- Hrníček na pitný režim – NAHRAZEN LAHVÍ, kterou děti každý den odnáší domů a 

následující den si ji znovu přináší (podle potřeby je dětem během dne láhev doplněna 
čistou vodou)  

- Pasta a kartáček – NENOSIT  
- Náhradní věci do šatny + oblečení na pobyt venku + pláštěnka  
- Oblečení na cvičení (cvičební úbor) – v pytlíku v šatně 
 

PROSÍME VŠE PODEPSAT! 
 

- Hygienické potřeby (seznam je vyvěšen v šatně i na webových stránkách v sekci „Motýlci“ 
– aktuality)  
 

 
STRAVNÉ 
- Částka 39 Kč/den u dětí do 6 let, 47 Kč/den u děti sedmiletých (platba inkasem – nastavit 

správně částku a zkontrolovat)  informace na webových stránkách školy. 
- Stravné se hradí na měsíc dopředu. 
- Bez zaplacení stravy nemůže být dítě do MŠ ráno přijato. 
- Pokud mají děti alergie, prosíme rodiče o potvrzení od lékaře (každý školní rok je třeba 

potvrzení aktualizovat!). 
- PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY: 

o Telefonicky na tel. čísle 581 331 581 
o Do sešitu, který je umístěn v šatně 
o V pondělí do 7:30 hod. ráno jde odhlásit ještě i pondělí 
o Den předem do 12:30 hod. na další den 

 
- Pokud je dítě nemocné, je možno si neodhlášený oběd (nestihli jste odhlásit nebo dítě 

onemocnělo v daný den) vyzvednout do jídlonosiče; je však nepřípustné si stravu 
vyzvedávat po celou dobu nemoci; oběd se vydává od 11:00 – 11:30 hod. u kuchyňky 
v MŠ. 
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- ZJIŠŤOVÁNÍ DOCHÁZKY PŘED PRÁZDNINAMI – na žádost školní jídelny zjišťujeme před 
prázdninami docházku od rodičů. Seznam naleznete vždy v šatně třídy! Prosíme o včasné 
vyplnění – podle počtu dětí se určuje provoz a organizační záležitosti!!! 

 
 
ŠKOLNÉ 
- Platba přes účet, částka činí 402,- Kč, vždy k 15. dni v měsíci (č. ú. 1881774309/0800), bez 

variabilního symbolu, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení dítěte. 
- Lze platit i hotově v kanceláři paní ředitelky v předem stanovený den (informace je vždy 

vyvěšena na vstupních dveří a bude zveřejněna na webových stránkách). 
- Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem povinné školní docházky 

školné neplatí!  
 

GDPR 
- Upozornění rodičů na uvádění jména a příjmení při odhláškách stravy v sešitě v šatně 

třídy – přebírání zodpovědnosti rodičů za uvedení celého jména a příjmení dítěte – 
doporučeno uvádět pouze jméno a počáteční písmeno příjmení. 
 

 
SRPŠ 
- Příspěvek za pololetí činí 250,- Kč (využito na úhradu např. autobusové přepravy, 

představení). 
- Bude se vybírat cca od poloviny září, v hotovosti oproti podpisu. 
 
NABÍDKA AKTIVIT 
- Minitenis 
- Programy s žabákem Kvakem – interaktivní vzdělávací programy  
- Lyžařská škola – LETOS NEBUDE V RÁMCI PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI 

S COVID-19 
- Kroužek anglického jazyka 
- Saunování – čekáme na vyjádření  
- Projektové dny  
- Kulturní akce dle nabídky 
- V rámci tématu třídní akce – dny 
- Pedagogická praxe studentek 4. ročníku SPgŠ v Přerově (od 21. 10. 2020 do dubna 2021) 
- tradiční akce MŠ: Zdobení perníčků na drakiádu, Drakiáda – louka Michalov, Bu-bu 

stezka, Mikuláš, Vánoční jarmark, Zpívání u stromečku, Vánoční nadílka, Velikonoční 
jarmark, Besídka ke dni rodiny, Nocování v MŠ, Školní výlet, Zahradní slavnost  
VÁZÁNO NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI A Z NÍ VYPLÝVAJÍCÍ OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ  

- O dalších akcích budou rodiče informování v šatně a na webových stránkách MŠ 
http://www.msutenisu.cz/ 

- Rodičům předán záznamový arch, do kterého zaznamenaly svůj zájem či nezájem o 
kroužek anglického jazyka. 

 
  Rodiče požádáni o spolupráci na akcích. 

 

http://www.msutenisu.cz/
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SBĚRY  
- sběr papíru  
- sběr baterií 
- sběr PET víček 
 
 
Vážíme si jakékoli formy sponzoringu – DĚKUJEME ZA POMOC! 
 
 
LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – přesný termín bude upřesněn 
 
OSLAVA NAROZENIN DĚTÍ – přivítáme místo sladkostí jakoukoliv domácí dobrotu (např. 
bábovku, koláč, muffiny, ovoce), kterou má hlavně dítě, které oslavuje, rádo.  
 
NÁZEV A NÁPLŇ TVP – „Vzhůru ke hvězdám – příručka pro vesmírného turistu“ 
- Každý měsíc se seznámíme s novým vesmírným objektem. Každá planeta má určitou 

charakteristiku, do které jsme přenesly cíle a záměry našeho ŠVP. Rády bychom dětem 
témata zatraktivnily, proto naše aktivity budou vycházet z faktu, že jsme vesmírní turisté 
a poznáváme různé světy, různé vesmírné objekty a jejich vlastnosti. Každé z dětí bude 
mít v mateřské škole cestovní deník (ukázka sešitu), do kterého si děti budou naše 
cestování zaznamenávat a plnit úkoly, které s daným tématem souvisí. Tento deník si děti 
budou nosit i domů, kde budou plnit některé úkoly společně s rodiči.  

- Se záměrem, cíli a aktivitami budou rodiče seznamováni v šatně a na webových stránkách 
školy  doporučujeme webové stránky sledovat, konkrétně záložku třídy „Motýlků“. 

- Rády bychom rodiče motivovaly k tomu, aby se více seznamovali s tím, co děláme – 
přijímáme návrhy, jak záměr pro rodiče více zatraktivnit. 

 
PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ – po krátkém odpočinku se zaměříme na rozvoj v oblastech, které 
je třeba intenzivněji procvičovat. Respektujeme individuální potřebu spánku a taktéž děti 
vedeme k respektování potřeby spánku ostatních děti tak, aby je svými aktivitami nerušily.  

 
VŠEOBECNÉ INFORMACE  
- Upozornění rodičům na zákaz odkládání koloběžek, kol, odrážedel, saní, apod. v chodbě 

či šatně MŠ (slouží jako únikový východ). 
- Prosba o podněcování dětí k samostatnosti v sebeobslužných činnostech, k upevňování 

správného úchopu lžíce a příboru, i psacího náčiní a sezení při kreslení. 
- Základní informace k rozvoji komunikačních schopností, především nepodceňování 

logopedické stránky. 
- OSTRAŽITOST PŘI VSTUPU DO BUDOVY. Nepouštět do budovy cizí osoby, osoby bez čipu.  
- Prosíme rodiče, aby nepodceňovali nemoci a rekonvalescenci u svých dětí. 
- NENOŠENÍ HRAČEK DO MŠ! 
- OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19 – Děláme maximum proto, abychom chránily Vaše 

děti, Vás a současně i sebe. Prosíme o spolupráci a vzájemný respekt! 
o Dezinfekce rukou při vstupu do MŠ – týká se dospělých. 
o Žádáme rodiče, aby se neshlukovali ve větším počtu v šatně! 
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o Ráno je dětem měřena teplota. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu (37°C), 
nebude do MŠ přijato! Dítě může být v případě podezření přeměřeno i během 
dne.  

o Pokud bude dítě při příchodu do MŠ vykazovat evidentní známky onemocnění, 
taktéž nebude do MŠ přijato! Může být vyžadováno potvrzení od lékaře, že 
dítě je zdravé a může do kolektivu.  

o Pokud je dítě alergik, astmatik, musí tuto skutečnost rodiče doložit aktuálním 
potvrzením pediatra! 

o V případě nutnosti dítě izolovat, bude k tomuto účelu vyčleněn prostor 
kanceláře. Při podezření na onemocnění jsme dítě povinni izolovat a 
zabezpečit dohled pověřenou osobou. 

o V šatně bude mít dítě ve skříňce v igelitovém sáčku uloženou jednu roušku. 
 

- Sledujte naše webové stránky popř. naše stránky na facebooku. Všechny aktuální 
informace zveřejňujeme. Taktéž je najdete na dveřích při vstupu do třídy.  

- V únoru proběhnou třídní schůzky. V případě potřeby je možné domluvit si individuální 
konzultaci kdykoli během školního roku. 

 
KONTROLA DOKUMENTŮ 
- KONTROLA EVIDENČNÍCH LISTŮ – oprava tel. kontaktů, trvalého pobytu, zdravotního 

pojištění, alergie, kdo vyzvedává dítě z MŠ  na základě porovnání s kontaktními 
dotazníky proběhne následovně 

- POVĚŘENÍ PRO NEZLETILÉ, ŠKOLOU POVINNÉ SOUROZENCE, pokud budou vyzvedávat 
dítě z MŠ – nově vyplnit v případě změny situace. 

- KONTROLA PRŮKAZŮ POJIŠTĚNCE – KOPIE (vyžádáno od rodičů dětí, kteří mají nové 
kartičky pojištěnce). 

 
 
PROSTOR PRO DOTAZY 
 
 
 


