
 

 Vážení rodiče, přinášíme Vám souhrn nejdůležitějších informací potřebných k nástupu vašich  

dětí do Mš ve školním roce 2020/2021 

Provoz Mš začíná v 6:00 h.a končí v 15:45 h.Děti si vyzvedávejte včas, aby se MŠ v 15.45 

h. mohla již uzamknout. Děti je možno přivádět do 8:00 h. (po domluvě i v jiný čas) 

Vedoucí učitelka: Mgr. Kristýna Opršalová , Učitelka: Erika Proklová, Bc.Nikola Honusková 

Výdejčí stravy, školnice: Pavla Krejsová 

 

Děti omlouvejte na tel. čísle do MŠ : 605 219 273 nebo 556 315 274 

Stravu je možno odhásit den předem do 14.00 h. Na telefonním čísle ŠJ Odry 556731909, 

731962197 

STRAVNÉ: Celodenní 29 Kč/den 

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC  Celodenní 300,- Kč,  POSLEDNÍ ROČNÍK BEZPLATNĚ. PŘEDŠKOLÁCI MAJÍ 

PŘEDŠKOLNÍ VZD. POVINNÉ. (OMLUVNÝ LIST U UČITELKY) 

ČÍSLO ÚČTU NA PLATBU ŠKOLNÉHO JE 181686071/0300. Variabilní symbol 

obdržíte u tř. Učitelky. Plaťte na každý měsíc zvlášť. Děkujeme Úplata za příslušný 

kalendářní měsíc je splatná nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce. 

 
Adaptační období nově přijatých dětí trvá nejméně 2 týdny. Adaptace na Mš neprobíhá u všech 

dětí stejně rychle. 

Co by měly děti zvládat při nástupu do Mš: 
*základní sebeobslužné věci *dokázat si říct, že potřebuje na Wc *samostatně používat Wc 

*umýt si ruce mýdlem *poznat si své oblečení *obout si boty ( přezůvky) *vysmrkat se *jíst 

správně lžící * odnést si po jídle nádobí (starší) *  uklidit si po sobě hračky 

Rodiče jsou povinni - nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte - změny telefonního 

spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte -změnu zdrav.stavu dítěte ( př.alergie)- Rodiče 

oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud se dítě bez omluvy zákonného 

zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, 

může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

zástupci dítěte podle zákona rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. 

 

1.Vstup dítěte do MŠ 

Do mateřské školy patří pouze děti zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví 

ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. 

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví 

dítěte. Při náhlém onemocnění dítěte jsou zákonní zástupci telefonicky informování o daném 

stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. Nebudeme dětem podávat žádné 

léky! V případě, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci, nebo potřebuje lék 

v rámci první pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat 

pouze na základě žádosti zákonného zástupce s předložením lékařského doporučení a poučením 

pedagogů ředitelem mateřské školy. 

Prosíme vás  o vzájemnou ohleduplnost v případě nemoci vašeho dítěte. Rodiče předávají dítě 

učitelce ve třídě a ručí za to, že je zdravé a netrpí žádnou infekční chorobou. Imunitní 

systém vašich dětí bude procházet velkou zátěží. Musíte počítat s jejich větší nemocností.A 

rýma je opravdu infekční onemocnění, které je velice rychle přenosné na ostatní děti, ale také 

na nás na dospělé. Dospělí lidé a děti školního věku je sice zvládají bez velkých problémů, ale 

zvláště pro nejmenší školkové děti jde většinou o absolutně samostatně nezvládnutelné 

onemocnění (smrkání, hygiena…) a při vetší naplněnosti tříd je nezvládnutelné i pro učitelku. 

Proto znovu opakujeme. NEMOCNÉ DĚTI DO ŠKOLKY NEPATŘÍ ! 

 



2.Provoz MŠ 
Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6,00 do 15,45 hodin. Děti se scházejí do 

8.00h. Dodržujte prosím provozní dobu MŠ! Opakované pozdní příchody a odchody z MŠ 

mohou být důvodem k vyloučení dítěte. Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento 

požadavek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce. Vyzvedávání dětí: po obědě: od 

11.40-11.50 h., po spaní: od 14.20 h.VYČKEJTE PROSÍM V ŠATNĚ. 
 

3. Docházka do MŠ 
Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod 

(popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně ve třídě– převlečené a 

přezuté. .Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě. 

 

4.Seznam oblečení a věcí do MŠ 

Dávejte prosím dětem do MŠ takové oblečení, které je nebude omezovat v jejich pohybu. Při 

výběru počítejte také s tím, že si děti oblečení často ušpiní, ať už při tvoření ve třídě, nebo při 

pobytu venku. Oblečení podepište, předejdete tak záměně.  

DÁVEJTE DĚTEM VŽDY TAKOVÉ OBLEČENÍ, KTERÉ SI DOKÁŽE SAMO 

OBLÉKNOUT I SVLÉKNOUT A OBUV, KTEROU SI SAMO OBUJE I VYZUJE!!! 

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE: 

 PŘEZŮVKY DO TŘÍDY (uzavřené, s pevnou patou i špičkou, ne pantofle ani crocsy, 

bez přezky, šněrování, suchého zipu! )  

             
 VHODNÉ A POHODLNÉ OBLEČENÍ DO TŘÍDY ( tričko, tepláky, legíny, 

mikinu, sukně, punčocháče..) Toto oblečení nezaměňujte s oblečením na pobyt 

venku! 

 

 NÁHRADNÍ OBLEČENÍ ,, Kdo je připraven, není překvapen“ (spodní prádlo, 

ponožky, punčocháče, tričko, tepláky..) 

 

 OBLEČENÍ A OBUV NA POBYT VENKU VČETNĚ POKRÝVKY HLAVY -

přizpůsobené aktuálnímu počasí, které může dítě bez obav ušpinit. Součástí režimu 

dne v MŠ je pobyt venku. Ven chodíme téměř za každého počasí. Výjimkou je silný 

vítr, déšť a velké mrazy. Je tedy důležité, aby děti měly odpovídající oblečení i obuv 

během celého školního roku. Protože se děti při pobytu často ušpiní, z hygienických 

důvodů vyžadujeme, aby se po návratu do školky převlékly zpět do ,,školkového 

oblečení“.  

 

 Starší kalhoty, bunda (vhodné nepromokavé), vhodnou starší obuv do 

nepříznivého počasí, NE na zavazování 
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 Pláštěnka a gumáky (nechat trvale v šatně) 

 

 ODPOČINEK- pyžamo Při výběru pyžama pamatujte na to, že se Vaše dítě bude často 

oblékat bez pomoci a proto je nejvhodnější pyžamo bez složitého zapínání. 

Nezapomeňte každý týden na výměnu pyžamka. Vždy v pátek si je děti nosí domů na 

vyprání. 

Dále děti potřebují: zubní kartáček, kelímek, hrníček na pitný režim, nejlépe plastový, 

papírové kapesníky v krabičce, vlhčené ubrousky. Děti si na spaní mohou přinést plyšáka, 

kterého si nechají v MŠ.  

 

Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli v naší MŠ spokojeni. Bude se o to ze všech sil 

snažit celý kolektiv zaměstnanců MŠ.  

A pokud by se Vám přece jenom něco nelíbilo, sdělte připomínku vedoucí učitelce. Byli 

bychom pak velice neradi, kdyby se šířily zbytečné pomluvy, které mohou vzniknout např. 

z nedorozumění, z chybné a nedostatečné komunikace. Veďte své děti k samostatnosti, velmi 

jim tím usnadníte vstup do MŠ. Věřte, že každá věc, kterou si dokáží udělat sami, jim velice 

usnadní pobyt v MŠ.  

 

 


