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TŘÍDNÍ SCHŮZKY II. TŘÍDY „SRDÍČEK“  
7. 9. 2022 od 15.30 HOD. 

 
PŘIVÍTÁNÍ, PŘEDSTAVENÍ UČITELEK  
 
PŘEDÁNÍ INFORMACÍ: 
PROVOZNÍ DOBA 
6:15-16:15 HOD. 
- Scházení dětí – od 6:15 hod. se ve třídě Sluníček schází děti z přízemí (ze třídy Sluníček a 

Srdíček), třída Srdíček v 7:00 hod. přechází do své třídy. Ve třídě Motýlků se schází do 
7:00 hod. děti ze třídy Berušek a Motýlků. V 7:00 hod. přechází Berušky do své třídy.  

- Rozcházení dětí – od 15:30 hod. se děti z přízemí rozcházejí v přízemí ve třídě Sluníček a 
v 1. patře ve třídě Motýlků (do 16:15 hod.). 

- Dveře z šatny do třídy se zamykají  zvonit na zvonek u dveří. Nikdy neposlat dítě do 
třídy, aniž by ho převzala paní učitelka! Taktéž při odchodu předává dítě paní učitelka! 

- Děti se AKTUÁLNĚ nemísí mezi patry. 
- Pozdní odpolední příchody – nejlépe telefonicky upozornit MŠ o zpoždění, jinak učitelka 

volá rodičům, pokud se nedovolá, tak se obrací na magistrátem pověřenou osobu. 
- Branka se automaticky odemyká a zamyká (otevřena 6:15-8:30 hod., 12:00-12:30 hod., 

14:15-16:15 hod.). Pokud přijdete v době, kdy je branka uzavřena, zazvoňte na zvonek u 
branky a u vstupních dveří (v tomto případě vás žádáme o trpělivost, zaměstnanci MŠ 
jsou v tuto dobu pracovně plně vytížení). Vstup do budovy je na čip  informace o 
čipech (vrátná záloha 200,- Kč/1 ks). 

 
ŠKOLNÍ ŘÁD 
- Povinností rodičů je se se Školním řádem seznámit! S novým školním rokem prochází 

školní řád aktualizací. 
- Odkaz na webové stránky, kde je školní řád vyvěšen (www.msutenisu.cz  O mateřské 

škole  Formuláře a dokumenty); dále je umístěn na nástěnkách ve vstupních chodbách 
k šatnám. 

- Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují, že se s dokumentem seznámili. 
 

MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
- Plastová láhev k zajištění pitného režimu – láhev děti každý den odnáší domů a 

následující den si ji znovu přináší (podle potřeby je dětem během dne láhev doplněna 
čistou vodou). Děti jsou během dne k pití pravidelně pobízeny. V případě příznivého 
počasí si děti berou láhev na zahradu MŠ.  

- Zuby si v mateřské škole nečistíme, neboť oslovení stomatologové doporučují 30 
minutový interval mezi posledním soustem a vlastním čištěním zubů kvůli ochraně 
zubní skloviny. A to z důvodu vyrovnání pH v ústech.  

- Na spaní – přinést nepropustnou podložku na matraci v případě, že má dítě obtíže 
s udržením své potřeby.   

- Náhradní oblečení do šatny (raději více – trička, tepláky, legíny, spodní prádlo) + 
oblečení na pobyt venku  uložit do pytlíku do skříňky. VŠE PODEPSAT!  

http://www.msutenisu.cz/
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- Doporučení: chystejte s dětmi oblečení do mateřské školy společně. Děti  mají obtíže 
s tím, poznat své svršky.  

- Pokud svršek (popř. hračka) nenajde svého majitele, bude vložen do boxu v šatně, který 
je označen jako „Ztráty a nálezy“. 

- Zvážit pečlivě výběr přezůvek (pohodlné, které lze snadnou obout, ideálně tak, že dítě si 
přezůvky dokáže nazout; nevhodné jsou přezůvky na přezky). Děti si musí umět přezůvky 
samostatně obout a vyzout.  

 

PROSÍME VŠE PODEPSAT! 
 

- Hygienické potřeby – seznam bude v průběhu měsíce září vyvěšen v šatně i na webových 
stránkách (Třídy → Srdíčka → Aktuality). 
 

STRAVNÉ 
- Částka 45 Kč/den u dětí do 6 let (platba inkasem – nastavit správně částku a 

zkontrolovat). Aktuální informace a jídelníčky najdete na našich webových stánkách 
(www.msutenisu.cz  Pro rodiče  Stravování). 

• Do 6 let: přesnídávka 10,- Kč, oběd 25,- Kč, svačina 10,- Kč  
- Stravné se hradí na měsíc dopředu. 
- Bez zaplacení stravy nemůže být dítě do MŠ ráno přijato! 
- Pokud mají děti alergie, je nutné doložit 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. 

- Pokud je dítě odhlášeno na pondělí již v pátek, je mu odhlášen celý den. V případě 
odhlášení pondělní stravy až v pondělí ráno, je již účtována ranní přesnídávka, kterou si 
rodiče mohou vyzvednout do 9:00 hodin v mateřské škole. Odhlášen bude až oběd a 
odpolední svačina. Odhlášky během týdne zůstávají beze změny. 

- 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 od 1. září 2022 480,- Kč, splatnost 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). 

http://www.msutenisu.cz/
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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, canisterapie). 
- Bude se vybírat cca od poloviny září, v hotovosti oproti podpisu, dále pak v 2. pololetí). 

 
NABÍDKA AKTIVIT 
- Kulturní akce dle nabídky (např. divadelní představení).  
- V rámci tématu třídní akce – dny. 
- Plavání.  
- Canisterapie (zjišťujeme). 
- Muzikoterapie (zjišťujeme). 
- Jóga pro děti. 
- Logopedická depistáž – ve třídě Srdíček pouze pro vybranou skupinu dětí, kde již řečový 

vývoj neodpovídá věku, event. je podezření na NKS. 
- Tradiční akce MŠ: Drakiáda – louka Michalov, Bu-bu stezka – Laguna, Mikuláš, Vánoční 

jarmark, Zpívání u stromečku, Vánoční nadílka, Velikonoční jarmark, Besídka ke dni 
rodiny, Školní výlet, Zahradní slavnost.  

- Zapojení do projektu „Se Sokolem do života“ rozvíjející pohybovou gramotnost dětí. 
Projekt se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je 
důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále 
rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře 
stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí 
vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které 
je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. 

- Vzdělávací programy s žabákem Kvakem – interaktivní zábavně vzdělávací programy. 
- O dalších akcích budou rodiče informování v šatně a na webových stránkách MŠ 

http://www.msutenisu.cz/. 
 

  Rodiče požádáni o spolupráci na akcích. 
 
SBĚRY  
- Sběr papíru (informace budou vyvěšeny) 
- Sběr baterií (box na chodbě) 
- Sběr PET víček (box na chodbě) 
 
Vážíme si jakékoli formy sponzoringu – DĚKUJEME ZA PODPORU! 
 
OSLAVA NAROZENIN DĚTÍ – forma ponechána na rodičích (např. bábovka, koláč, muffiny, 
ovoce); hlavně dítě, které oslavuje, by mělo mít danou dobrotu rádo.  
 
 

http://www.msutenisu.cz/
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NÁZEV A NÁPLŇ TVP  
- Název našeho TVP je „Letem včelím světem“. Cílem našeho programu je vytvoření 

bezpečného, stimulujícího a motivujícího prostředí rozvíjející pozitivní vztahové relace 
mezi dětmi. Zaměříme se na rozvoj spolupráce, empatie a vzájemné poznávání dětí. V 
rámci edukace se zaměříme na celkový osobnostní rozvoj dětí s citem pro jejich 
přirozené dětské potřeby. Celý program je koncipován s cílem navodit situace, které 
postupně vyústí v situace blížící se reálným. 

- Se záměrem, cíli a aktivitami budeme rodiče seznamovat v šatně a na webových 
stránkách školy  doporučujeme webové stránky sledovat, konkrétně záložku své třídy. 
Zde naleznete i fotografie dětí.  

- Průvodcem/maskotem třídy je plyšová včelka Plevuška a také malé strážkyně pravidel 
včelky s „žihadélkem“. 

- TVP bude zveřejněn na našich webových stránkách (www.msutenisu.cz  Třídy  
Srdíčka) 

- Ve třídě Srdíček bude našim cílem stmelit skupinu dětí, vést děti k rozvoji 
jejich jedinečného potenciálu, k vytváření zdravé sebedůvěry, avšak 
s cílem začlenit děti do sociální skupiny s potřebou porozumět vztahům a 
pravidlům a nastavit pravidla fungování ve skupině. Pravidla spojená 
s chováním dítěte jsou v naší třídě vnímána jako přirozená součást vývoje 
dítěte a s jeho fungování v kolektivu, přičemž vycházíme z demokratického 
stylu výchovy.  
 

INFORMACE PRO RODIČE  
- Sledujte naše webové stránky (www.msutenisu.cz) popř. naše stránky na facebooku (MŠ 

U tenisu). Všechny aktuální informace zveřejňujeme.  
- Informace najdete také na dveřích při vstupu do třídy.  
 
KONZULTACE  
- Nejčastěji si budeme informace předávat při každodenním styku, pro detailnější 

rozhovory jsou připraveny individuální konzultace. Předmětem těchto schůzek může být 
např. informace o adaptačním období, rozvoj dítěte. 

- Pro individuální konzultace bude vyhrazen den a hodiny, a to v měsíci únoru. V případě 
Vašeho zájmu se zapíšete do tabulky umístěné v šatně. 

- V případě potřeby je možné domluvit si individuální konzultaci kdykoli během školního 
roku.  

 
VŠEOBECNÉ INFORMACE  
- Tzv. ranní filtr – měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem zůstává v naší 

mateřské škole zachováno. Teplota je dítěti měřena při ranním příchodu dítěte do třídy. 
K tomuto preventivnímu opatření jsme přistoupily z důvodu ochrany vzájemného zdraví 
dětí. 

- Domeček v šatně – určen na výtvory dětí, které si mohou brát domů.  
- Upozornění rodičům na zákaz odkládání koloběžek, kol, odrážedel, saní, apod. v chodbě 

či šatně MŠ (slouží jako únikový východ). 

http://www.msutenisu.cz/
http://www.msutenisu.cz/
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- Prosba o podněcování dětí k samostatnosti v sebeobslužných činnostech – při převlékání, 
na toaletě, k upevňování správného úchopu lžíce (nikoliv držení lžíce shora v dlani, či 
jiným nestandartním způsobem; od ledna budeme děti učit jíst příborem), sezení u stolu 
při jídle, držení psacího náčiní, správný sed. 

- OSTRAŽITOST PŘI VSTUPU DO BUDOVY. Nepouštět do budovy cizí osoby, osoby bez čipu.  
- Žádáme rodiče, aby nepodceňovali nemoci a rekonvalescenci u svých dětí. 
- NENOSIT POKUDMOŽNO HRAČKY DO MŠ! Na spaní lze přinést plyšáka, polštářek apod., 

pokud je dítě zvyklé na usínání s ním.  
 
DOKUMENTY 
- EVIDENČNÍ LISTY – každou změnu je nebytné bezodkladně doplnit! 
- POVĚŘENÍ PRO NEZLETILÉ, ŠKOLOU POVINNÉ SOUROZENCE, pokud budou vyzvedávat 

dítě z MŠ – vyplnit na aktuální školní rok.  
- PRŮKAZ POJIŠTĚNCE – přinést KOPII. 
- Doložení chybějících dokumentů do matriky – bude individuálně sděleno. 
 
PROSTOR PRO DOTAZY 
 
 
 
Informace předaly třídní učitelky Mgr. Dana Hácová a Lenka Horáková. 


