
Informace pro rodiče nově přijatých dětí 
 

Přivítání a představení všech přítomných pedagogů (zástupkyně – Mária Laube, třídní 

učitelka Berušek – Ingrid Holoušová, učitelka – Kristýna Šuminoská, hospodářka MŠ – 

Andrea Setničková) 

 Nejdůležitější dokumenty MŠ: 

1) Školní řád 

2) Školní vzdělávací program: „Poznáváme se sluníčkem“ 

 Sledujte pravidelně náš zdroj informací - naše webové stránky: 

www.skolahovorcovice.cz (červený modul) 

POZOR každá ze škol má obsah úřední desky jiný (zde jsou zveřejňované informace 

dle legislativy) – tuto úřední desku naleznete ve webovém okně MŠ modulu vpravo 

nahoře. 

 Důležité e-maily: 

mail pro MŠ –     infoms@skolahovorcovice.cz, 

ředitelka školy: Mgr. Jana Hirková:   reditel@skolahovorcovice.cz,  

zástupce ředitelky pro MŠ: Mária Laube:  laube@skolahovorcovice.cz 

 

omluvy dětí a hospodářka MŠ (pí Andrea Setničková) – jidelnams@skolahovorcovice.cz, 

informace pro rodiče – nástěnka MŠ a nástěnky jednotlivých tříd 

 Seznam dětí – rozřazení dětí do tříd, bude vyvěšen na webu MŠ během měsíce srpna. 

 

 Provoz školy probíhá od 7:00 - 17:15 hod., přičemž příchody dětí jsou možné do 8:05 

hod., v 8:15 hod. se škola pro všechny uzamyká, děti si rodiče mohou vyzvednout po 

obědě od 12:15 - 12:45 hod. a odpoledne od 14:50 - 17:05 hod., v 17:15 hodin se škola 

zamyká. (10 min. časové rezervy ráno a podvečer máte s dítětem na to, aby se dítě stačilo 

v klidu převléknout). 

 

 Absence dítěte ve škole se omlouvá nejpozději do 7:30 hod. daného dne, později již 

nelze stravu nepřítomného dítěte odhlásit. – viz. web: Základní informace - platby škole. 

 

 Dbejte, prosím, na správnou obuv a oblečení dětí (jak v interiéru, tak venku). Prosím, 

zajistěte dětem vhodné a kvalitní přezůvky a pravidelně kontrolujte, zda dítěti obuv není 

malá. Zároveň dejte dítěti k dispozici dostatek náhradního oblečení na ven i dovnitř  

a vše PODEPIŠTE, děti si své věci nepoznají. Snažíme se s dětmi chodit ven za každého 

počasí a pamatujte, prosím, na to, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečené 

dítě. Určitě se snažte dětem dávat oblečení pohodlné a takové, které si dokáže samo 

obléci. viz. Web: Co děti potřebují při nástupu do MŠ. 

 

 Podávání léků dětem ve škole není možné, jen v případě, že se jedná o závažné 

onemocnění, jako je např. astma, těžká alergická reakce, apod.; v takovém případě lékař 

předem předepíše postup podávání léku pro učitele, přičemž rodič k tomuto podávání 

doloží svou písemnou žádost. 

 

 Předávání dítěte ve škole, rodič předává a přebírá své dítě ve škole tak, aby rodič  

i učitel o této skutečnosti věděli, tzn. z OČÍ do OČÍ. Od doby převzetí dítěte rodičem si 

za dítě již zodpovídá sám, stejně tak všichni rodiče zodpovídají za své děti, které do MŠ 

nedocházejí, a to po celou pobytu na území školy, proto, prosím, dbejte o dostatečnou 

bezpečnost vašich dětí. 
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 Zmocnění - pokud si má dítě ze školy odvádět jiná osoba nežli rodič, pak je nutné na 

2. straně evidenčního listu zapsat jména pověřených osob k odvádění dítěte a připsat  

i jejich čísla OP, případně vyplnit na dané osoby zmocnění. 

 

 Přerušení provozu MŠ: 1 týden v období vánočních prázdnin, 1 týden v období jarních 

prázdnin a v období letních prázdnin (celé letní prázdniny bude provoz přerušen, kromě 

2 týdnů provozu v naší MŠ; kromě toho bude rodičům poskytnut i 2. týden provozu 

v MŠ Předboj. Přesné termíny budou upřesněny na webu MŠ, a to vždy do konce dubna 

aktuálního roku). 

 

 Zdravotní stav dítěte a nemoci v MŠ: dítě je do školy přijaté jen tehdy, pokud 

nevykazuje žádné příznaky nemoci. Děti nemocné jsou vraceny do domácího léčení. 

Zaměstnaní rodiče mají možnost čerpat u svého zaměstnavatele POČR (placené 

ošetřování člena rodiny), nelze naši školu zaměňovat se zdravotním zařízením. Dítě má 

nárok na klidné doléčení v domácím prostředí a předem Vás prosíme, abyste své děti  

v případě nemoci nechali doléčit doma, aby se nákaza nepřenášela na ostatní zúčastněné 

ve škole. Do školy nejsou přijaté ani děti po úraze, které mají sádru a stejně tak děti, 

které mají vši a nebyly odstraněny i všechny hnidy z jejich vlasů. Prosíme Vás o pečlivé 

dodržování těchto pravidel, abychom předcházeli dalšímu rozšíření. V případě 

infekčních chorob, jako jsou např. neštovice, spálová angína, apod. je nutné školu 

neprodleně o této skutečnosti informovat, abychom mohli zajistit dezinfekci třídy,  

ve které se nákaza vyskytla. 

 

 Pojištění na storno poplatky: v případě třístranného vztahu RODIČ-MŠ-CIZÍ 

DODAVATEL, jedná se např. o školu v přírodě, kdy se škola smluvně zaváže k odběru 

nabízené služby na základě vašich závazných přihlášek, vy za službu zaplatíte, škola 

podepíše smlouvu a uhradí smluvní částku a těsně před uskutečněním akce dojde např. 

k onemocnění dítěte, a to se akce nemůže účastnit. V takovém případě nemáte nárok na 

vrácení peněz. Je nutné, abyste si buď zajistili náhradníka, nebo si můžete sjednat u vaší 

pojišťovny klasické pojištění na storno poplatky. Nepodceňujte tuto skutečnost, stále se 

rodiče v takovém případě diví, že jim nelze platby vrátit. Pojištění si raději zajistěte, 

abyste měli jistotu vrácení peněz. 

 

 Plánované akce – každý měsíc probíhá v MŠ divadelní představení, ostatní akce budou 

vyvěšeny v plánu Akcích (nástěnka MŠ, web MŠ). Rádi bychom vás vzhledem ke 

zvyšujícím nákladům ze strany dodavatelů požádali o navýšení sponzorského příspěvku 

na akce, který rodiče každoročně MŠ platí (nyní platí 1.000,00 Kč) – navrhujeme 

navýšení na 1.200,00 nebo 1.500,00 Kč (hlasování) – výběr jednoho dobrovolníka, 

který s námi výsledek spočítá. 

 

 Plánované kroužky v novém školním roce: 2 stimulační programy pro předškoláky 

(program Maxík a Metoda dobrého startu, jóga pro děti, logopedický kroužek „Šikovný 

jazýček“, angličtina pro děti (bližší informace naleznete na: http://www.hocus-

lotus.cz/vyuka-jazyku-pro-deti/praha-hovorcovice-dana-wimmerova). Na všechny 

kroužky se můžete již nyní hlásit prostřednictvím mailu: infoms@skolahovorcovice.cz. 

Bližší informace budou upřesněny na webu MŠ na konci srpna. 

 

 Provoz na počátku roku ve třídě nejmenších dětí (v BERUŠKÁCH): na počátku roku 

bychom všem rodičům nových dětí doporučili, aby své děti minimálně první tři týdny 

http://www.hocus-lotus.cz/vyuka-jazyku-pro-deti/praha-hovorcovice-dana-wimmerova/
http://www.hocus-lotus.cz/vyuka-jazyku-pro-deti/praha-hovorcovice-dana-wimmerova/


nechávali ve škole jen do oběda, mají tak lepší možnost postupně si na nové prostředí 

zvyknout. Rodiče mohou s dětmi z počátku ve škole pobývat a až později je vhodné 

nastavit i odpolední pobyt dítěte ve škole. U většiny dětí totiž při spánku ve škole 

dochází k nákaze, protože alergeny a bakterie se udržují zejména 30 cm od země. 

Desatero pro rodiče nově přijatých dětí. 

Bližší informace k organizaci třídy Berušek předává – Inka a Kristýna (doporučení: docházka 

dětí min. tři týdny jen do oběda – adaptace, fungování dítěte bez plen, základy sebeobsluhy,…). 

 

Prosím, připravte děti na pobyt v MŠ tím, že je naučíte samostatnosti, 

přestaňte jim pomáhat  

a motivujte je k sebeobslužným činnostem. 

 

Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání s dětmi i s vámi v září 2019. 

 

 

 

Pozn. – rodiče odevzdají před nástupem dítěte do MŠ tyto vyplněné dokumenty: 

1) Evidenční list 

2) Dotazník pro rodiče nových žáků (info o dítěti) 

3) Přihláška ke stravování. 

 

 

 

https://skolahovorcovice.cz/ms/desatero-pro-rodice-nove-prijatych-deti

