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Informační schůzka pro nové rodiče pro školní rok 2022-23 

1) pročtěte Školní řád, který naleznete na našich webových stránkách 

2) projděte si Školní vzdělávací program (též naleznete na webu)  

3) Stravování:  

 Vaše dítě je automaticky přihlášeno k celodennímu stravování, pokud jste v přihlášce 

neuvedli jinou možnost 

 stravu je možné odhlásit nejpozději předchozí den nepřítomnosti do 9:30 hod vyškrtnutím ve 

stravovacím archu, umístěném v šatně dětí nebo telefonicky na tel.: 702 036 207 (ne SMS 

zprávou) 

 pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte je možné si stravu vyzvednout ve školní 

kuchyni v době od 11.00 do 12.00 hod 

 neodhlášená nebo nevyzvednutá strava propadá a může být účtována za plnou sazbu 

 ceník stravného a jídelní lístek na 14 dní najdete na webových stránkách školy 

4) omlouvání dětí – děti omlouvejte vždy osobně nebo telefonicky (ne SMS) na třídě, kam Vaše dítě 

dochází 

5) povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech od 8.00 do 12.00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních 

prázdnin. Týká se dětí, které dosáhly do 31. 8. 2022 věku 5 let. Uvolňování z povinného vzdělávání a 

omlouvání neúčasti na vzdělávání stanoví školní řád. 

6) žádáme zákonné zástupce, aby v zájmu svých dětí průběžně dodávali aktuální lékařské zprávy 

o zdravotním stavu dětí a aktualizovali všechny informace (např. změnu bydliště, zdravotní pojišťovny 

apod.)  

7) dále žádáme, aby rozhovory o přáních a potřebách dětí probíhaly v alespoň částečně soukromé 

atmosféře. To znamená s dostatkem času (domluvte si s paní učitelkou čas, kdy si promluvíte) a 

prostoru pro soukromí (tzv. za zavřenými dveřmi) 

8) též žádáme o občasnou pomoc s některými pracemi na údržbě školy (např. občasné přivrtání 

poličky, přenesení těžšího kusu nábytku apod.) 

9) plánované kulturní akce najdete vždy s předstihem na webových stránkách školy a v šatnách dětí 

10) volnočasové aktivity, které budeme nabízet ve školním roce 2022/2023 se dozvíte od paní 

učitelek v průběhu září a jejich nabídka se bude odvíjet od aktuální situace (bruslení, Tvořivé ruce, 

angličtina zajišťovaná externím lektorkou, stimulační program Maxík) 

11) na začátku září dostanete od paní učitelek tzv. Evidenční list. Žádáme o rychlé vyplnění a 

odevzdání na třídě 

12) ještě dostanete formulář pro GDPR (ochrana osobních údajů). Žádáme o vyplnění a odevzdání na 

třídě 

13) děti do MŠ potřebují: pevné přezuvky (ne pantofle apod.), pyžamo, oblečení do třídy a na ven, 

zástěru na malování a tvoření nebo velké tričko, vlastní hrneček na pití (ne plastový). 

 

 S jakýmkoliv dotazem ohledně Vašich dětí jsme ochotni Vám pomoci. 
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Za celý kolektiv  

Mgr. Jana Michalová, ředitelka školy 


