
Základní informace pro rodiče k zahájení školního roku 

  

       I.            Školní řád 

Aktuální školní řád naleznete na našem webu v sekci Pro rodiče www.msjazykova.com. 

  

    II.            Harmonogram dne 

Provoz MŠ pondělí - pátek od 7:00 do 17:00. 

Děti docházejí do mateřské školy od 7:00 do 8:30 hodin. Po dohodě (telefonem nebo den 

předem) je možné přivést dítě kdykoliv během dne. Od 7:00 do 8:00 se všechny děti scházejí 

v jedné třídě (Broučci). Od 8:00 se děti rozdělují do jednotlivých tříd, kde probíhá další 

výchovně vzdělávací činnost. 

Odchod dětí půldenního programu od 12:00 – 12:30 hod. Odchod dětí celodenního programu 

od 14:30. Odpolední výuka probíhá 15:00 -15:40. Od 15:45 se zůstávající děti sejdou opět 

v jedné třídě. Provoz školy je ukončen v 17:00. 

Děti si rodiče vyzvedají osobně, nebo osoby, které rodiče pověří tímto úkonem písemnou 

formou. Jiné osobě, která nebude takto pověřena k vyzvedávání dětí, nebude dítě 

vydáno. Pověření k vyzvedání dětí je možné obdržet v MŠ. 

Odhlašování dětí či nepřítomnosti z důvodu nemoci je možné pomocí SMS na tel. Číslech viz. 

níže., popř. je možné zapsat nepřítomnost do omluvenkového sešitu umístěného v šatně MŠ. 

Odhlašování stravy se řídí Provozním řádem ŠJ Řezníčkova, resp. Školním řádem naší 

mateřské školy. Stravu odhlašuje/přihlašuje zákonný zástupce. Upozorňujeme, že není možné 

odebírat stravu během nepřítomnosti dítěte. Tak lze učinit pouze první den nemoci. Všechny 

děti musí být přihlášeny ke školnímu stravování. Případné úpravy v jídelníčku pro diety 

upravuje blíže Školní řád. 

 

 III.            Akce MŠ 

Informace týkající se akcí mateřské školy budou zveřejňovány každý měsíc s týdenním 

předstihem na webových stránkách v sekci harmonogram – kalendář MŠ. Přihlašování do 

kroužků MŠ proběhne během měsíce září – budou rozdány formuláře. 

  

 IV.            Kontakt na jednotlivé třídy a odhlašování pomocí SMS 

     Třída Motýlci: 602218737 

     Třída Broučci, Včelky: 728589113 

 

 V.            Seznamy tříd 

Seznamy zařazení dětí do jednotlivých tříd najdete na nástěnce MŠ, popř. na dveřích 

jednotlivých tříd. 

 

http://www.msjazykova.com/


VI.            Kontakty 

Kontakty: ředitelna školy: msjazykova@gmail.com 

Telefon: +420 721 834 121  
  

VII.            Platba školného 

Prosíme o platbu školného vždy k 1. dni v měsíci na bankovní účet mateřské školy. 

 

VIII.            Termíny individuálních konzultací 

Termíny individuálních konzultací budou stanoveny třídními učitelkami nejméně 3krát ročně, 

a to v průběhu října, ledna a dubna. 

 

 IX.            Odevzdání přihlášky ke stravování 

V příloze naleznete také přihlášku ke školním stravování při ZŠ Řezníčkova. Kdo ještě 

neodevzdal přihlášku na nový školní rok, prosím vyplňte a odešlete dle pokynů na přihlášce 

do ŠJ Řezníčkova, popř. zanechte řádně vyplněné v MŠ. 

Po odevzdání přihlášky obdržíte přihlašovací údaje ke stravě. Nejpozději je potřeba odeslat 

přihlášku ke stravování do 30.8.2021. 

 

X.            Co s sebou do MŠ  

Na webu školy naleznete seznam věcí do školky. Doporučujeme dětem nosit svou vlastní 

láhev na pití, kterou budou pedagogové doplňovat. Především nováčci se pak nestydí, a pitný 

režim je o to kvalitnější. 

 

 XI.            Personální obsazení 

Ve školním roce 2022/2023 bude každá třída MŠ disponovat dvěma kvalifikovanými 

pracovníky, vždy v kombinaci pedagoga – asistent pedagoga, popř. pedagog – školní asistent. 

Školní asistentka do třídy Včelky bude na základě výběrového řízení angažována k 1.10.2022. 

Z důvodu pracovní neschopnosti se personální obsazení ve třídách vrátí k plánovanému 

v druhém týdnu v září – prosíme, omluvte tuto nepříjemnost. Schéma personálního obsazení 

naleznete na našem webu v sekci Tým MŠ.  

 

 XII.            Materiální vybavení MŠ 

Dne 2.9. započne v MŠ stěhování nového nábytku do tříd – bohužel proběhne opět ve 

zpožděném termínu z důvodu komplikací na straně dodavatele. 

 

 

mailto:msjazykova@gmail.com

