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Mladší třída „Housenky“: 

Milana Sahánková, DiS 

Mgr. Kristýna Kobrová 

Marie Turková (školní asistent) 
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Dana Sehnalová 

Marta Imlaufová 
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Kuchařka: Lucie Rampouchová 

Školnice: Markéta Brzáková 

 

LOGOPEDIE: 
 
Mgr. Vladimíra Svobodová 

Mgr. Michaela Nová  

 

 

ZPÁTKY  
VE ŠKOLCE !  

HOP A SKOK DO ŠKOLKY 

Léto skončilo a všichni se těšíme do mateřské 

školy. Rodiče se těší, že budou bez dětí, paní 

učitelky se naopak těší, že přijdou děti a děti 

se těší na hračky, na kamarády a zábavu v 

mateřské škole. Radost budou mít všichni. 

Někdo prostředí již dobře zná, pro někoho 

bude vstup do školky novinkou. Děti budou 

rozděleny do tříd HOUSENEK a MOTÝLKŮ. 

Už se těšíme až se nasmějeme při povídání o 

zážitcích z prázdnin, cestování a radovánek u 

vody. Některým dětem však ještě ukápne 

nejedna slzička, při cestě do školky. Ale my se 

nebojíme, již se těšíme  na nové kamarády, 

hraní, učení, zpívání nových písniček, kreslení, 

modelování. Během školního roku nás čekají 

různé akce a projekty, u kterých se spoustu 

věcí naučíme a také se pobavíme a zasmějeme. 

Panečku, to bude dobrodružství. Ale také 

poučení, co je špatné a co správné. To víte, 

musíme o vzdělávání pečovat a znát dohodnutá 

pravidla společenského chování. Vždyť 

budeme všichni kamarádi a budeme se mít moc 

rádi. Každý den budeme pravidelně venku a 

budeme prozkoumávat město Hostinné a jeho 

okolí, školní zahradu a budeme se radovat 

z každého počasí. Čeká nás hodně práce ve 

školce i na zahrádce. V září a říjnu nás čekají 

různé podzimní akce, které snad nepřekazí ani 

Covid ani zima a déšť ještě chviličku počká. 

Přejeme si, ať je nám tu společně všem pěkně.   

                   Milana Sahánková, DiS 

 

https://www.mshostinne.cz/


  

  Po dlouhodobé nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné 
nahlásit dítě minimálně jeden den před jeho 
příchodem do MŠ. 
Jestliže bude trvale vyzvedávat dítě rodinný příslušník 
(babička, sourozenci, apod.) nebo jiná osoba. Rodiče si 
na začátku školního roku vyzvednou a vyplní „Zmocnění 
pro předávání dítěte.“ Bez tohoto potvrzení nemůže 
být dítě vydáno. 
Prosíme rodiče, aby v době vydávání obědů čekali ve 
vestibulu MŠ, aby se děti mohly v klidu naobědvat. 
(výdej oběda je od 11.30 hod. – 12.15 hodin). 
První den nepřítomnosti dítěte v MŠ má rodič nárok na 

vyzvednutí obědu do vlastních nádob, v čase 11. 10 – 
11.15 hodin. 
V dalších dnech nepřítomnosti dítěte v MŠ nárok na 
stravování zaniká. 

                                                Děkujeme 😊 
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Prázdniny ve školním roce 2021/2022 

 

Podzimní prázdniny: 27. 10. – 29.10. 2021 

Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2.1. 2022 

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022 

Jarní prázdniny: 28. 2. – 6. 3. 2022 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022 

Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022 

 

Ostatní svátky:  

 

Den české státnosti - Úterý 28. 9. 2021  

Den vzniku Československa –  

                                     Čtvrtek 28. 10. 2021 

Den boje za svobodu a demokracii – Středa                

17. 11. 2021 

 
MŠ se odemyká v 6.25 hodin a 

uzamyká v 16.30 hodin.  
Informace k dennímu řádu: 

Mateřská škola se otevírá 5 minut před zahájením 

provozu, t.j. v 6.25 hodin. K zajištění bezpečnosti 
Vás prosíme po zazvonění u dveří, o Vaše 
představení se jménem. Rodiče mohou přivádět děti 
do MŠ  dle potřeby, nejpozději však do 8.00 
hodiny. Chtějí – li rodiče vodit své dítě později, musí 
se předem dohodnout s p. učitelkou. Ráno vždy 
rodiče předávají dítě učitelce ve třídě, teprve pak 

přebírá učitelka za dítě zodpovědnost až do 
opětovného předání rodičům. 

Paní učitelka přebírá zodpovědnost za dítě až 
po předání rodičem ve třídě. 

Nepřítomnost dítěte v MŠ rodič nahlásí do MŠ 
den předem! 

Školní úrazy: 

 Úrazy dětí, které nezpůsobí absenci 

dítěte delší než jeden den, nepodléhají 

registraci, jsou zapisovány v knize 

úrazů. 

 Úrazy dětí se hlásí ihned rodičům nebo 

jejich zákonným zástupcům. MŠ  zajistí 

ošetření buď samostatně, nebo s pomocí 

rodičů, pokud se mohou dostavit. 

 Prosíme rodiče o včasné vyžádání 

formuláře, jeho potvrzení odborným 
lékařem či pediatrem. 

 2 balení toaletního papíru (8 rolí) 

 2 balení papírových kapesníčků (mohou 

být i vytahovací) 

 1 zubní pasta 

 1 tekuté mýdlo 

 Hrneček s ouškem na pití během dne 

 Zubní kartáček 

 Bačkory s pevnou patou (NE pantofle, 

NE crocs) 

 Pyžamo 

 Oblečení a obuv vhodné na pobyt 

venku, holínky a pláštěnku (NE 

deštník) 

 Oblečení do třídy 

 Náhradní oblečení pro případ nehody 

(polití, počůrání, apod..) 

 2 balení papírových ubrousků 

 Vlhčené ubrousky (nejsou povinné)  

 

VŠE PROSÍME ŘÁDNĚ OZNAČENÉ, tj. PODEPSANÉ 

                     DĚKUJEME 😊 

 

  

 

Co dítě potřebuje do MŠ: Informace k dennímu řádu: 



 
  

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022: 
 

 
 Sportování s panem Zahálkou 

 Zahájení školního roku „Pojď si hrát, jsi náš kamarád“ (adaptační den v MŠ) 

 Pohádkové dopoledne v Městském parku Hostinné (pořádá ZuŠ Hostinné) 

 Depistáž a zahájení logopedické péče v MŠ 

 Drakiáda 

 Sportování v Městské hale 

 Projektový den „Hledáme babí léto“ 

 Projektový den „Zamykání lesa  se skřítkem Podzimníčkem a Barvínkem“ 

 Projekt Laskavec 2021 

 Halloween v parku „Cesta za světýlkem“ 

 Vánoční fotografování 

 3. 11. 2021 od 15.00 hodin Beseda s psycholožkou p. Jebousovou  

 Schůzka rodičů – lyžařská školička 

 Projekt „Čertovský rej“ v MŠ 

 Vánoční Zoo 

 Vánoční besídka pro rodiče, tvoření se sourozenci 

 Výprava ke krmelci 

 Zpívání v kostele 

 

….a mnoho dalších projektových dnů, akcí a plánovaných exkurzí… 

Vše se bude konat dle aktuálních opatření a nařízení MZČR a Vlády ČR. 

(COVID 19) 

 

Prosím pečlivě sledujte nástěnky v MŠ  uzavřenou FB skupinu, kde se aktuální akce 

budou včas vkládat. 

 



Platba zálohy na stravné platné od 1.9. 2021: 
 

Poplatky za stravování:                      Děti 7leté (děti, které dovrší 7 let v průběhu škol. roku):                                                                                                                                                                                                              

 

 Přesnídávka……9,- Kč                   Přesnídávka……….9,- Kč 

 Oběd…………….22,- Kč                   Oběd………………….25,-Kč  

 Svačina………….8,- Kč                    Svačina……………….8,- Kč 

 Celý den……..39,- Kč                    Celý den…………….42,-Kč 

 

 

ODHLÁŠENÍ STRAVY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO DEN PŘEDEM. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):  
 

Úplata za předškolní vzdělávání ……………………………………………………………………..300,- Kč 

 

Záloha na stravné………………………………………………………………………………………………..850,-Kč 

 

Předškolní děti v posledním ročníku před nástupem povinné školní docházky jsou od úplaty za 

předškolní vzdělávání osvobozeny. 

 

DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY NEHRADÍ ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ.  

 

Platba trvalým příkazem: 
 

 Bude prováděna bezhotovostní platbou v částce 1150,- Kč nebo 850,- Kč 

(předškolák) měsíčně, a to do konce předcházejícího měsíce. 

 Zasílejte převodem na účet MŠ Hostinné 198 684 873 / 0600. 

 Variabilní symbol – přidělené evidenční číslo. 

 Do poznámky uveďte jméno dítěte. 
 
Vyúčtování zálohových plateb bude prováděno 3xročně, a to vždy k 30.6., k 31.8. a k 31. 12. 
daného kalendářního roku – termín výplaty v hotovosti bude včas oznámen. 
 
Děkujeme Vám za včasné úhrady záloh – slouží k nákupu potravin! 
 

SBÍRÁME POMERANČOVOU A CITRONOVOU KŮRU. 
PODÍLEJTE SE S NÁMI -ŘÁDNĚ USUŠENOU JI ODEVZDÁVEJTE PANÍ UČITELCE MARTĚ 

IMLAUFOVÉ V NAŠÍ MŠ. 

 
 

 


