
Vážení rodiče,  
 

vzhledem k opatřením na začátku nového školního roku, Vám zasíláme písemnou 

formou informace o organizaci a průběhu školního roku 2020-2021 : 

 

1. Provozní doba MŠ ve školním roce 2020-21 je od 6.30 do 16.30 hodin 

2. Platba za předškolní vzdělávání činí pro letošní školní rok 400,- Kč 

V průběhu měsíce ledna obdrží rodiče proti podpisu písemné Potvrzení o výši vynaložených 

výdajů, které uplatní při ročním zúčtování daní. 

3. Výše stravného zůstává zatím stejná, ovšem je možné, že budeme muset v následujících 

měsících zdražit z důvodu zachování kvality a zvyšování cen potravin. 

4. Děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou plní povinné předškolní 

vzdělávání, jsou od plateb školného osvobozeni. Stejně tak i děti rodičů v hmotné nouzi. 

5. Děti s plněním povinné předškolní docházky navštěvují MŠ minimálně v rozmezí 8 – 12 

hodin  ( absence musí být omlouvána ) 

6. Omlouvání dětí – Možnosti: den předem  do Omluvného sešitu v šatně třídy, telefonicky 

do kuchyně na čísle 572 570 570, formou SMS  vedoucí kuchyně J. Dudeškové 739 488 421. 

( pokud je nutno hovořit s tř.učitelkou na  tel.čísle 572 570 560 ) 

7. Absence dětí se omlouvá nejpozději do 3 dnů. Absence dětí předškolního věku s povinným 

vzděláváním delší než 3 dny se omlouvá písemně do Omluvného listu. 

V případě nemoci dítěte, je možné si v první den nemoci vyzvednout oběd. 

8. Od 1.6. 2020 jsou děti v mateřských školách pojištěné proti úrazu stejným způsobem jako 

žáci základních škol. 

9. K 1.9. 2020 byl aktualizován Školní řád a Dodatek školního řádu. Žádáme všechny 

rodiče, aby se seznámili s jejich zněním, které potvrzují pak v Čestném prohlášení MŠ. Řád 

navazuje na manuál MŠMT a opatření proti nemoci COVID-19 ( nemocné děti nemohou do 

škol). 

Součástí řádu je i nošení roušek příchozích v MŠ, které chrání příchozí navzájem, zároveň i 

zaměstnance MŠ. Při vchodu do budovy používejte dezinfekci rukou. 

10. Z důvodu onemocnění COVID-19 je možné, že při výskytu onemocnění dětí, či 

zaměstnanců bude nařízena KHS karanténa. Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, 

bude zajištěna výuka distančním způsobem – dle doporučení MŠMT. 

Je proto nutné aktualizovat v Matričních listech dítěte nejen změny k tomuto datu, ale také 

platné telefonní kontakty na oba rodiče a uvést emailové spojení. 

11. Řídíme se doporučeními MŠMT a MZ, manuálem ohledně COVID-19 – vzhledem 

k opatřením předpokládáme, že bude tento školní rok náročný jak pro rodiče, tak pro 

zaměstnance školy. 

12. K 1.9. 2020 je aktualizován i Školní vzdělávací program (ŠVP) „Už vím proč“, jehož 

záměrem je  všestranný rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a etické, vytváření  

podnětného prostředí. Školním rokem nás bude dále doprovázet celoroční projekt, ve kterém 

pokračujeme z minulého školního roku: Už vím, jak zdravě žít s přírodou aneb Příroda je 

kamarád. 

Mateřská škola zajišťuje péči v oblasti logopedie, vývojových problémů ve spolupráci se 

školním logopedem, PPP Uh. Hradiště a SPC Zlín. K podpisu souhlasu s vyšetřením budou 

někteří rodiče vyzváni učitelkami tříd. 

Nadstandardní aktivity školy: 

Akce tříd nebo celoškolní akce nepravidelné  k tématům ŠVP, projektu. Divadelní 

představení, účast na výukových programech a kurzech knihoven města, DDM, Slováckého 



muzea a parku Rochus, města UH, spádových základních škol. Účast na výstavách a 

soutěžích. 

Pravidelné aktivity pro děti předškolního věku ( třída Včeličky a Sluníčka):  

Plavecký kurz v aquaparku UH- v I. pololetí pro třídu Sluníčka (čtvrtek), ve II. pololetí tř. 

Včeličky (pondělí). Vedou učitelé plavání Plavecké školy. 

Poplatek činí 670,- Kč/ dítě. Vybavení do batůžku: plavky, ručník, popř. koupací čepice 

ideálně pro děvčata s dlouhými vlasy, včetně sponek a gumiček. Mýdlo máme školkové. Malá 

dobrůtka, pitíčko. 

Pohybové aktivity se Sportovní agenturou Slovácko na  sportovištích města, zajišťující  

pravidelnou pohybovou průpravu se zkušenými trenéry: Bruslení-p.Balaštík, tenis-p.Svoboda, 

gymnastika p.Kašpaříková-Komrsková, fotbal-p.Šturma (zač.30.9.2020): 

Třída Včeličky : každá středa 10 – 11 hodin ( začínají bruslením) 

Třída Sluníčka : každá středa 13 – 14 hodin (začínají gymnastikou). Odpoledne s možností 

vyzvedávání dětí přímo na sportovišti. 

Vybavení do haly do batůžku: sportovní oblečení (tričko, kraťase, tepláky, obutí do haly), 

pitíčko, malá dobrůtka. 

Vybavení na zimní stadion do batůžku: brusle, helma ne cyklistická, sportovní oblečení teplé, 

rukavice, čepice, malá dobrůtka, pitíčko. 

Edukativně-stimulační skupiny, ve kterých hravou formou budeme rozvíjet schopnosti a 

dovednosti dětí, důležité pro vstup do základní školy. Jedná se o 10 lekcí, které budou 

probíhat 1x za 14 dnů v rozmezí říjen 2020– únor 2021  ve skupince bude 8 -10 dětí, každé 

s rodičem, či dospělým. Autorkou kurzu je uznávaná psycholožka Mgr. Jiřina Bednářová, s 

jejímiž  materiály bude v kurzu pracováno. Cena kurzu za materiál je 600,- Kč. 

Prosíme zájemce o kurz, aby se nahlásili p. učitelkám ve třídě – nejpozději do 25.9.2020. 

Termíny: Pondělí sudé – 15.30 – 16.30 – vede p. uč. Hronová 

Úterý liché – 15.30 – 16.30 – vede p. uč. Križanová 

Výtvarný kroužek- pouze na MŠ 28.října – termín čtvrtek 1x za 14 dní- 12.30 – 13.30 –vede 

p. uč Kohoutková. Zájemci- hlaste děti přímo ve třídě Včeliček 

Keramika – pouze ve třídě Sluníčka – úterý 15 – 16 vede lektor DDM Šikula – zájemci se 

hlásí přes web DDM 

Angličtina – na MŠ 28. října – termín a čas bude upřesněn, 1x týdně, 1 hodina – vede lektor 

DDM Šikula, poplatek 1.100.-Kč/ rok. Přihlášky opět přes web DDM Šikula UH. 

Kurz Dopravaček –ve II. pololetí – termín a čas v dopoledních hodinách bude upřesněn. 

Místo: DDM Šikula. Celkem 5 hodin/ á 25,- Kč. 

13. Organizace tříd MŠ ve školním roce 2020-2021: 

Třída Broučci : děti 2,5 – 4 leté, p.uč. L. Kohoutková a K. Skřivanová, chůva Z. Blahová 

Třída Rybičky: děti 3-5 leté, ved. uč. A.Jabůrková, M.Vincová, as. pedagoga M. Rudická 

Třída Včeličky: děti 4-6 leté, p. uč. E.Križanová, L.Klementová, as.pedagoga S.Vitulová 

Třída Sluníčka: děti 4-6 leté, p. uč. M. Hronová, M. Křivánková 

Správní zaměstnanci: vedoucí jídelny J. Dudešková, p. kuchařky V.Mikulcová, Y. Jakšíková 

              školnice K. Müllerová, p. uklízečky L. Urbanová, A. Šprtelová 

Režim dne: ve třídách je nastaven režim dne, který odpovídá věku dětí a jejich potřebám, 

složení třídy. Denně je zajištěn pravidelný pitný režim. Strava je v MŠ vyvážená, pestrá. 

Jídelníček je vystavován na webu školy i u šaten tříd. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů 

dietní odchylky, spolupracujeme s rodiči na jídelníčku. Prosíme rodiče, aby motivovali děti ke 

konzumaci a ochutnávání potravin. 

14. Vybavení dětí do tříd – viz webové stránky školy. Prosíme rodiče o hrníček na celodenní 

pitný režim, složku, sadu kvalitních trojhranných pastelek (nejlépe v malém penálu), 

válečkové lepidlo, balík ubrousků a kapesníků na pololetí. Žádáme rodiče o dětskou roušku 



v sáčku do skříňky a dostatečné množství prádla na převlečení do MŠ, na zahradu, včetně 

holínek – vše označené jménem dítěte. Do MŠ nepřinášet jiné předměty, nádoby a hračky. 

15. Vcházení do budovy je možné opět bezpečnostním systémem SAFY pomocí otisků prstů 

v době ranních příchodů, odchodů po obědě a odpoledního odchodu dětí. Je však třeba 

vcházet vchodem, kde je třída dítěte umístěna. V ostatní dobu bude otevřeno na zazvonění do 

třídy. Při otisku prstu prosíme o trpělivost a opakování přiložení, pokud se opakovaně nedaří, 

požádejte paní učitelky ve třídě o znovunastavení přístupu. 

Žádáme zároveň rodiče o dodržování bezpečnosti v areálu školy, aby se zdržovali v budově i 

na zahradě MŠ jen nezbytně nutnou dobu. 

16. Při mateřské škole pracuje výbor Rodičů při mateřské škole, který spolupracuje s MŠ na 

dalších aktivitách dětí a společných aktivitách rodičů s dětmi. Rádi bychom ve výboru 

přivítali nové členy z důvodu zastoupení všech tříd, proto vyzýváme všechny, ale převážně 

rodiče třídy Broučků, zda by se také neúčastnili. Zájemci, nahlaste se p. učitelkám ve třídě. 

17. V MŠ vybíráme finanční hotovost do dvou fondů. Jeden je fondem rodičů, ze kterého 

čerpáme na hračky dětem do tříd, společné akce školy – jako je např.Mikulášská, Velikonoční 

jarmark, Den dětí aj., dopravu na výlety, dárečky budoucím školákům, aj. Částka činí 500,-

Kč/rok. 

Druhým fondem je fond kulturní, ze kterého jsou čerpány finance na kulturní akce. Částka 

činí 300,- Kč/ rok – popřípadě po vyčerpání, je částka ve II. pololetí dovybírána. 

Výše částek je shodná v celém subjektu škol Mateřské školy Uh. Hradiště. 

V letošním školním roce budeme do těchto fondů vybírat pouze od rodičů nově přijatých dětí, 

vzhledem k tomu, že v důsledku mimořádných událostí v minulém školním roce nebylo 

z fondů v II. pololetí čerpáno, se převádí částky již docházejících dětí do tohoto roku.  

18. Prosíme rodiče o sledování informací na webových stránkách školy, vývěskách a 

nástěnkách v šatnách. K dispozici bude mít každá třída i zaheslovanou fotodokumentaci třídy 

na internetu. 

18. V termínu od 29.9.2020 bude zahájena další etapa revitalizace ulice 28. Října. Z toho 

důvodu upozorňujeme rodiče na dodržování bezpečnosti při příchodech a odchodech z MŠ, 

věnovali pozornost změnám vstupů do MŠ. Parkovat auta bude možné pouze na parkovišti u 

zimního stadionu. 

19. Žádáme všechny rodiče o vyplnění a odevzdání dotazníku nejpozději do pátku 18.9.2020, 

který je v závěru tohoto informačního dopisu. Děkujeme. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém školním roce. 

  

Jménem paní ředitelky subjektu Mateřská škola Uherské Hradiště paní Bc. Ilony Močičkové i 

jménem svým, nám všem přeji, pokud možno, normální školní rok. 

 

 

                                                                                                                Alena Jabůrková 

                                                                                             Vedoucí učitelka MŠ 28. října 982                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotazník: 

 

Vážení rodiče,  

 

z důvodu možnosti přechodu na distanční výuku u dětí, které v tomto školním roce 

plní povinné předškolní vzdělávání, uveďte následující informace a možnosti: 

 

1. Internetové připojení  :    Ano  /  Ne * 

 

2. Dálkové obrazové spojení ( skype, videokonference, aj.) :   Ano /  Ne  * a uveďte jaké: 

     …………………………………………………………………………………………. 

 

3. Možnost tisku :   Ano /  Ne * 

 

 

* Nehodící se, škrtněte. 

 

Dotazník vyplňte obratem a odešlete zpět na naši emailovou adresu nebo odevzdejte ve 

své třídě nejpozději do pátku 18.9. 2020.                                                              Děkujeme. 


