
Vážení rodiče, 

nový školní rok 2021/2022 se nám přiblížil mílovými kroky a já Vám 

zasílám základní prvotní informace pro tento školní rok. Prozatím 

informační rodičovskou schůzku naplánovanou nemáme, vzhledem 

k tomu, že nedochází k žádným zásadním změnám v provozu MŠ. 

Pokud by z Vaší strany o schůzku byl zájem můžeme se domluvit na 

jejím uskutečnění v měsíci září. 

 

1) Odhlašování dětí: prosíme rodiče, aby své děti odhlašovali den 

předem v sešitě u třídy/SMS/email školy nebo ráno do 7:30hod, 

na pozdější odhlášení nebude brán zřetel a strava dítěti bude 

započítána. V první den nemoci si můžete oběd vyzvednout od 

11:30 – 11:45hod do obědonosičů, jiné nádoby nejsou povoleny 

z hygienických důvodů. 

➢ Děti, které nebudou přítomné 1.9.2021 z důvodu 

návštěvy lékaře, doprovodu staršího sourozence do ZŠ 

nebo jiný důvod PROSÍM ODHLAŠTE NEJPOZDĚJI DO 

30.8. do 11hod. z důvodu objednání masa 

2) 1.den v MŠ: 

- Všichni rodiče při nástupu do MŠ budou muset vyplnit 

prohlášení o bezinfekčnosti svého dítěte, bude k dispozici u 

třídy (je to z důvodu COVID-19) 

- U třídy budou umístěny seznamy na podpisy zákonných 

zástupců: 

▪ Seznámení se školním řádem a doporučením 

MŠMT – dispozici pro pročtení u vchodu do šatny 

dětí; web MŠ + příloha email 

▪ Zájem o kroužky (náboženství; předškoláci škola 

hrou-ESS) 

▪ Zájemci o plavání 

▪ Souhlas s přítomností speciálního pedagoga v MŠ 

p. Mgr.Terezy Malárové z projektu MAS 



Moravský kras (bude v MŠ nápomocna 

pedagogům se speciálně pedagogickou péčí) 

▪ ZMOCNĚNÍ DĚTÍ – z důvodu změn a pokynů ze 

strany GDPR Vás prosím o vyplnění formuláře, 

kdo může, mimo zákonné zástupce dítěte, dítě 

vyzvednout z MŠ. Od koho toho zmocnění 

vyžadujeme bude mít ve skříňce dítěte – prosím 

o jeho vyplnění, co nejdříve. Bez zmocnění osoby 

nemůžeme dítě nikomu jinému předat. 

3) Platba za kulturní akce – vzhledem k zůstatkům z loňského roku 

Vám budou rozeslány individuální emaily s částkou, kterou máte 

uhradit pro školní rok 2021/22 a to do 30.9.2021 na účet 

mateřské školy. Nově přijaté děti uhradí částku 1.000,-Kč. 

4) Hračky z domu – prosíme, aby děti do MŠ nenosily své hračky 

z domova, opět z hygienických důvodů. Děti si mohou na spaní 

donést jednoho plyšáka, kterého si ponechají ve svém balíčku 

na odpolední odpočinek. U nově přijatých dětí z důvodu 

adaptace je povolen na nezbytně nutnou dobu malý plyšák. 

5) Děti před vstupem do třídy si v umývárně umyjí ruce 

(pokračujeme ve stejném režimu, jako v loňském roce), vezmou 

si ručník, který si pověsí na svůj věšáček. 

6) Akce v měsíci září: 

➢ 7.9.2021 – den s mojí oblíbenou hračkou (v tento den 

si děti do MŠ donesou svoji 1 oblíbenou hračku) 

➢ 29.9.2021 – Divadlo – Tetiny 

➢ 30.9.2021 – MTU – Stavitel města-projektový den 

 (z projektu MAS Moravský kras) 

❖ Další akce pro školní rok 2021/22, které jsou naplánované 

jsou vyvěšeny v šatně dětí – konání akcí, se může měnit 

v závislosti na vládních nařízeních 

7) Předškoláci: 

➢ ŠKOLA HROU – bude probíhat ve čtvrtek 1 x 14dnů. Děti 

se učí formou hry rozvíjet všechny oblasti a dovednosti, 



které má prvňáček s nástupem do 1.třídy umět a znát. 

Celkem bude 10lekcí. Začínáme 16.9.2021 a 

předpokládané ukončení 3.2.2022, začátek v 16:00hod.  

(v případě, že rozcházení mladších dětí bude dříve 

můžeme začátek posunout na 15:45hod. – domluva 

začátku bude dle situace). Je třeba přítomnost 1 

zákonného zástupce nebo prarodiče. Lekce trvá 1hod. 

Budeme vybírat 300,-Kč na materiál, částka bude 

vybírána hotově v den 1.lekce.  

Děti a rodiče si s sebou vezmou dobrou náladu, pomůcky 

poskytne učitelka. 

          /Vypište se prosím do seznamů u třídy do 10.9.2021/ 

➢ OMLOUVÁNÍ – nepřítomnost dítěte v MŠ (lékař, nemoc 

apod.) je třeba omluvit do omluvného listu, který si 

vyžádáte u pedagoga na třídě. Omlouvání předškoláků je 

POVINNÉ. 

8) NÁHRADNÍ OBLEČENÍ – prosíme dejte dětem do šatny náhradní 

oblečení (ponožky, tričko, tepláky, spodní prádlo) – PROSÍME 

ŘÁDNĚ PODEPSAT viz.seznam seznam webové stránky - Pro rodiče 

| Mateřská škola Senetářov (skolkasenetarov.cz). 

VŠECHNY DĚTI BUDOU MÍT OBLEČENÍ NA POBYT 

VENKU(ZAHRADU PÍSKOVIŠTĚ)- (počítejte s ušpiněním), velmi 

často se nám v loňském roce stávalo /podzim/jaro/, že děti 

nemají náhradní oblečení a pak chodí v tom co mají ve třídě, 

neboť nemají ani náhradní oblečení. Z hygienických důvodů je 

to pro nás VELKÁ KOMPLIKACE!!! 

9) Rodiče dětí, které mají alergickou indispozici především 

potravinou prosím, aby donesli potvrzení od lékaře, co nejdříve. 

V potvrzení je třeba mít vypsáno na co je dítě alergické a co 

nesmí. Dítěti je ve stravě nahrazeno, bez potvrzení nelze 

aplikovat. 

10) Prosíme rodiče, aby při pohybu po budově MŠ používaly 

návleky a ochranu dýchacích cest – respirátor (dle vládních 

https://skolkasenetarov.cz/pro-rodice/
https://skolkasenetarov.cz/pro-rodice/


nařízení) a při vstupu desinfekci rukou /umístěna v šatně dětí a 

u omlouvání dětí u třídy/. 

11) Prosíme rodiče, aby do budovy NEPOUŠTĚLI NIKOHO 

CIZÍHO, osoby jsou povinné se nahlásit pedagogickým či 

nepedagogickým zaměstnancům přes zvonek. 

12) Rodiče nově přijatých dětí si pro vstup do MŠ vyzvednou 

čipy oproti záloze 100,-Kč/za čip a to 31.8.2021 od 8:30-

9:30hod, případně pokud tento termín Vám nevyhovuje, 

kontaktujte ředitelku školy. Záloha je vratná s vrácením čipu 

na konci docházky dítěte. 

13) Děkuji všem rodičům za vyplnění dotazníku a zpětné 

vazby pro nás. Z dotazníku vybírám objasnění Vašich 

poznámek: 

➢ Jeden informační kanál – dle školního řádu jsou rodiče 

povinni sledovat, jak nástěnky v šatně dětí, web tak email. 

Email slouží převážně ke komunikaci s krátkodobými 

informace. 

➢ Zrušit spaní po obědě – dle psychohygienických pravidel a 

režimu MŠ nelze odpočinek dětí vyřadit, odpočinková 

chvilka je vyžadována ČŠI. Nespící děti cca po 30minutách 

po pohádce odcházý z lehátka ke klidovým hrám, 

logopedické prevenci, v případě předškoláků 

k individuálním činnostem. 

➢ Porce u oběda a nucení dětí do jídla – po dětech chceme, 

aby jídlo ochutnaly, v případě druhého jídla jsme s dětmi 

domluvené (když jim jídlo nechutná), aby si z něj vybraly, 

co mají rády (maso, přílohu) NETRVÁME, ABY DĚTI SNĚDLY 

VŠE. V případě svačin je dětem poskytnuto suché pečivo, 

výběr z nápojů.  

▪ Děti dostanou porci jídla dle normy, která je 

dána vyhláškou, mají možnost si jít k okénku 

přidat, co chtějí (nechutná jim maso přidají si 

jen přílohu), je to volba dětí.  



➢ Školní zahrada – do školní zahrady je třeba větší 

rekonstrukční zásah se kterým souvisí i větší finanční 

investice. V současné době jsou oslovené instituce 

s hlídáním dotačních programů. Spolupracujeme převážně 

s MAP Moravský kras, kde snad bude na podzim 21, 

vyhlášen dotační program, do kterého bychom vstoupili. 

Bohužel vše je ovlivněno coronavirovou situací v ČR a 

mnohé dotace byly pozastaveny či je organizace a 

ministerstva nevyhlašují. 

 

 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci! 

    kolektiv MŠ Senetářov 


