
  

Co je dobré vědět 

Mateřská škola je otevřena od 6,30 do 17.00 hodin. 

Pro otevření hlavních dveří slouží čip.   

Z důvodu bezpečnosti dětí důrazně všechny žádáme, aby do školky neumožňovali vstup 

jiným osobám. Dveře vždy dovírejte a nenechávejte otevřené.  

Příchod dětí do MŠ 6:30 – 8:30 
Tuto dobu je nutné dodržovat. Poté se škola uzamyká. 

Pozdním příchodem jsou děti ochuzeny o volnou hru. 

Důležité!  

Při příchodu dítěte do školky je nutné umístit jeho značku do značkovníku.  

Označujte prosím vy, ne děti. 

Dítě odchází po obědě – připnout magnet (dítě dostane odpolední svačinu s sebou domů) 

Dítě odchází odpoledne – bez magnetu  

Děti se scházejí: 

od 6,30 hod. – 7:00 ve třídě modré – Želvičky – všechny děti ze všech tříd 

od 7,00 hod. – 8:00 ve třídě modré – Želvičky, Žabičky. V 8,00 hod. odcházejí žabičky s 

učitelkou do své třídy.  

od 7,00 hod. – 8:00 ve třídě červené – Kočičky, Veverky. V 8,00 hod. odcházejí veverky s 

učitelkou do své třídy. 

Dítě do třídy vždy doveďte a vyčkejte, až se s námi přivítá.  

Dítě spolu s rodiči plní ranní úkol.  

Děti nás oslovují křestními jmény, tykají nám.  

První den v týdnu si děti v koupelně věší na háček, se svou značkou, čistý ručník a uklízí si 

hrneček určený pro pitný režim do poličky. 

 

Odchod dětí z MŠ po obědě 12:30 – 12:45 
(ideálně do 12:40, aby nebyl narušován odpočinek dětí, které ve školce zůstávají) 

Děti v jednotlivých třídách obědvají postupně, nejvhodnější dobu je třeba osobně dohodnout 

s třídními učitelkami. 

 

Odpočinek dětí 
Děti odpočívají po obědě ve své třídě. Každé dítě má své lehátko označené značkou. 

Děti se převlékají do pyžama, které si první den v týdnu přinášejí čisté z  a poslední den 

v týdnu ho odnášejí domů. Do postýlek si mohou vzít svého oblíbeného plyšáka, ne však 

autíčko či tvrdé hračky. Děti, které neusnou se po odpočinku věnují individuální práci a 

klidovým aktivitám. 

Pátky se na pavilonu veverek – kočiček třídy z organizačních důvodů spojují.  

Proto žádáme rodiče, které mají možnost si vyzvedávat děti po obědě a chtějí dopřát 

dětem jeden den v týdnu jít po obědě, aby tak učinili právě v pátek.  

Jít alespoň 1x v týdnu po obědě dětem dělá velkou radost. 

Předem děkujeme. 



  

Odchod dětí z MŠ odpoledne 14:30 – 17:00 

Po svačině od 14.30 do 17.00 Za hezkého počasí odcházíme ven na zahradu.  U hlavního 

vchodu naleznete vždy informační cedule, pokud budou děti mimo svoji třídu. Od 16,00 je 

provoz v dolních třídách, nebo dle aktuální provozní situace na základě cedulí. 

Provoz MŠ končí v 17:00 hodin – budova se zamyká. 

Vyzvedávejte své včas (nejpozději v 16:50 hodin).  

V naprosto mimořádných případech (např. dopravní situace), kdy víte, že tento čas 

nedodržíte, neprodleně nás informujte na telefonním čísle 724 341 771. 

 

Informace 
Většinu informací předávají rodičům paní učitelky jednotlivých tříd osobně, ale je možné je 

vyhledat na webových stránkách MŠ a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. 

Pro přístup na webové stránky MŠ a do jednotlivých tříd je nutná registrace!  

Na webových stránkách MŠ a v přízemí obou pavilonů nad dětskými botníky je vyvěšen 

aktuální jídelní lístek. 

 

Oblečení 
Na vycházky nebo na zahradu chodíme každý den a většinou za každého počasí. Proto prosím 

přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí. Na pobyt venku je nutné převlečení i v podzimních a 

letních měsících! 
Každé dítě má vlastní poličky na oblečení a přihrádky na boty, bačkory a gumáky označené 

svou značkou. 
Do horní přihrádky šatní skříňky si ukládá své věci, v nichž přišlo z domova. 

Ve skříňce - v pytli by mělo mít i náhradní oblečení pro případ změny počasí a nutnosti dítě 

převléknout (prádlo, ponožky, tepláky, trička, mikina, čepice) 

Ve spodní  přihrádce  - oblečení, ve kterém předpokládáte, že půjde dítě na vycházku nebo 

zahradu, oblečení do deště (pláštěnka, případně i gumové kalhoty) - oblečení na pobyt venku, 

by mělo být spíše starší a pohodlné. 

Na ramínku - je bunda či mikina na vycházku 

Pohodlné oblečení na hraní ve třídě – často pracujeme s barvami a ostatními materiály, 

kterými se děti mohou ušpinit, proto je lepší starší oblečení, na které nemusí dítě dávat tolik 

pozor a může se plně soustředit na svou práci. Nemusí se strachovat. „Co tomu řekne 

maminka!, To tričko bylo nové!, Mamka se bude zlobit!“. 

Pro případ deštivého počasí je nutné mít v MŠ pláštěnku a gumáky. 

V případě, že je plánována návštěva divadla, koncertu, galerie prosíme oblečení adekvátně 

společenské. A to i pokud je divadlo v MŠ. 

Věci musí být podepsané, ideálně označené značkou – děti jsou malé a většinu svých věcí 

si nepoznají. 

Pyžamko si děti nosí do MŠ v pondělí a v pátek jej odnášejí domů. 

A naše prosba  

Všechno oblečení i jeho součásti by měly být funkční – zipy, knoflíky, … 

Kupujete-li obuv, vyberte takový typ, který si dítě dokáže samo obout.  

Rukavice volte palčáky. Boty nejlépe na suchý zip. Kalhoty do gumy. 

To co děti zvládnou obléci samy. 

Oblečení i obuv by měly být dostatečně velké. 

Při odchodu z MŠ kontrolujte, zda je prádlo použitelné na druhý den a je-li obráceno na líc.    

     



  

Pobyt ve třídě 

Každé dítě má ve třídě svůj šanon na své obrázky a postupně budeme vytvářet portfolio. 

Prosíme, přineste svému dítěti šanon s tvrdými deskami. Prosíme, dbejte na to, aby si děti 

nenosily do třídy nic nebezpečného ani cenného. 

Do třídy s dětmi můžete vstupovat. Ve třídě můžete po dohodě s námi i pobývat delší dobu a 

s dětmi si hrát, ale z ohledu na bezpečnost, raději bez mladších sourozenců. 

 

Pravidla třídy 

Ve třídě máme daná pravidla, podle kterých se děti řídí. Pravidla naleznete ve třídách. Děti 

vedeme k ohleduplnosti k ostatním. Ve všech třídách postupně vznikají pravidla pro 

rodiče,(pravidla společně dohodneme, upravíme, aktualizujeme) proto prosíme i Vás o jejich 

respektování. Přivádějte děti, pouze pokud jsou zdravé! 

 

Oslava narozenin 
Společně s dětmi oslavujeme narozeniny  - podrobnosti z konkrétních tříd budou projednány 

na třídní schůzce v září.  

 

Samostatnost dětí 
Děti maximálně vedeme k samostatnosti ve všech ohledech. 

Děti si samy chystají svačinu a uklízí po sobě nádobí na vozík ve třídě. 

Při obědě si nalévají polévku. Nosí si hlavní jídlo ke stolu. Nalévají si zvolený druh pití. 

Odnášejí použité nádobí a uklízí po sobě. Správně používají příbor. 

Rozhodují o své činnosti ve třídě.  

Oblékají a svlékají se. 

Dodržují hygienická pravidla. Je nutné, abyste jejich samostatnost podporovali i doma. 

 

Stravování dětí 
Dopolední svačinu 8.50 -9.10 

Oběd 12.00-12.30 

Odpolední svačina cca 14.15-14.30 (upřesní paní učitelky na třídách). 

Po celý den mají děti k dispozici pití (vodu a nápoje podle jídelního lístku).  

Jídelní lístek sestavuje hospodářka s ohledem na předpisy a daný spotřební koš. 

Strávníci, kteří odchází po obědě, dostanou odpolední svačinu, která odpovídá hygienickým 

normám (trvanlivé balené výrobky, ovoce). 

Výše stravného 40Kč/den 

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním platebním stykem (trvalým příkazem) dle 

pokynů vydaných pro platbu stravného a školného na daný školní rok vždy do 10. dne 

běžného měsíce.  

Měsíční stravné 800Kč, školné 1066,-Kč 

Pokyny vždy obdrží každý žák na začátku školního roku 

Vyúčtování plateb je provedeno vždy na konci školního roku / v červenci/ bezhotovostně na 

daný účet. 

V případě odlišného jména rodiče (majitele účtu) a dítěte je nutné uvést do zprávy pro 

příjemce jméno dítěte a třídu. 

Vše ohledně stravování řešit s paní hospodářkou. 

Dětem nedávejte do školky žádné jídlo, pití, sladkosti, žvýkačky atd. 

 



  

Omlouvání nepřítomnosti dětí 
Nepřítomnost dětí nám prosím nahlaste omluvenkou přes web, v mimořádných případech 

formou SMS na tel. 724 341 771 nebo osobně učitelce nejpozději do 8.00 daného dne. 

V omluvence vždy uveďte jméno dítěte, třídu, termín od kdy do kdy dítě omlouváte a důvod 

nepřítomnosti. 

Pokud víte, že dítě nebude přítomné více dní za sebou, omluvte ho v první den 

nepřítomnosti již na všechny další dny. 

Dítě na základě omluvenky odhlásíme ze stravování po dny, na které je omluveno.  

Po 8.00 hodině již nebude dítě ze stravování odhlášeno. 

Je dobré před příchodem dítěte sledovat informace ohledně programu třídy. 

 

Šatna – nástěnky 

Nástěnka hospodářky Mateřské školy – jídelní lístek, alergeny, platby školného a stravného. 

Hlavní nástěnka třídy – důležité informace a kontakty, informace co budeme dělat, nebo kde 

jsme byli. 

Nástěnka Rady rodičů 

 

Školní akce  
Veškeré plánované akce najdete po přihlášení na naše webové stránky v kalendáři. 

Formou plakátku je vyvěšujeme také na dveře a nástěnky ve třídách. 

 

Kroužky  
V letošním roce byly 3 kroužky. Kroužky pro příští školní rok sdělíme na třídní schůzce 

v září. 

Taneční hrátky s Angličtinou 

Keramika 

Cvičení  

 

Registrace na web 
Co nejdříve proveďte registraci na našich stránkách https://www.mskurandove.cz/ 

 
V registraci dejte pozor na zadávání údajů, aby vám registrace proběhla v pořádku. 

Dle našich zkušeností se to rodičům daří až na poněkolikáté z důvodu chybného uvádění 

nepovolených znaků. 

Uživatelské jméno – zadejte bez diakritiky 

Heslo – musí obsahovat alespoň 1 velké písmeno a číslici 

Třída – vyberte třídu, do které je vaše dítě přijaté 

https://www.mskurandove.cz/


  

Čipy 
V mateřské škole je vstupní čipový systém.  

Mateřská škola poskytuje vždy 1 čip na každé dítě zdarma. Každý další čip, je vydán proti 

záloze 150,-Kč. 

Čipy budou k převzetí v Mateřské škole dne 31. 8. 2021 od 12:00 do 17:00 hodin. 

 

Rada rodičů 
V šatnách jednotlivých tříd naleznete nástěnku s informacemi Rady rodičů. 

Příspěvek na školní akce pro děti v letošním roce 1600Kč – pro letošní rok bude určen v září. 

 

První týden do školy 
Seznámení s řády na podpisovém archu (Školní, Zahrada, Školní kuchyně) 

Případné o 

Papír do tiskárny – 1 balík, toaletní papír balík, papírové kapesníky 

Třídní schůzka v září – datum bude upřesněno. 

               

 


