
,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým.“ 
(Charles Spencer Chaplin) 

 

 

PRO RODIČE 

Školní rok 2019/2020 

Adresa: 

Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 300 

747 24 Chuchelná 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Základní škola: 553 650 143 

Mateřská škola: 553 650 128 

Školní jídelna: 553 650 156 

Účetní: 553 650 901 

 

Webové stránky a e-mail 

www.zschuchelna.cz/materska-skola/ 

mskolka.chuchelna@volny.cz 

 

http://www.zschuchelna.cz/materska-skola/
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Vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020 

Vítáme rodiče a zejména všechny děti v novém školním roce. Doufáme, že se 

nám všem bude v mateřské škole líbit, že naše úsilí a Vaše spolupráce povede 

ke spokojenosti nás všech a především dětí. 

Ve školním roce 2019/2020 je v naší Mateřské škole (dále jen MŠ) zapsáno celkem 

43 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Kritériem rozdělení dětí je věk. O děti v MŠ 

pečují 4 pedagogické pracovnice, 2 správní zaměstnankyně a asistentka pedagoga. 

Pedagogická činnost je vedena Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV), který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu 

(ŠVP) s motivačním názvem ,,Od podzimu k létu poznáváme svět “ ŠVP je 

k nahlédnutí ve vestibulu MŠ. Jednotlivé třídy si na základě ŠVP vypracovávají Třídní 

vzdělávací program, který je zpracován s ohledem na věkové moţnosti, schopnosti a 

dovednosti dětí. Během školního roku je zajišťována logopedická prevence, která je 

směřována k rozvoji artikulačních schopností, a dále je kladen důraz na 

grafomotoriku dětí. 

MŠ je primárním stupněm vzdělávání, proto vytváří základní předpoklady  

pro vzdělávání. MŠ podporuje rozvoj celkové osobnosti dítěte, podílí se na zdravém 

citovém rozvoji, rozvíjí rozumové a tělesné schopnosti a dovednosti dítěte. 

Napomáhá získávat základní ţivotní hodnoty, podílí se na vytváření mezilidských 

vztahů a upevňuje základy společenského ţivota. MŠ navazuje na výchovu v rodině, 

která je pro děti základem. Rodina má pro vývoj dítěte nejdůleţitější význam, neboť 

poskytuje dítěti pocit jistoty, bezpečí a zázemí, které mu MŠ nemůţe nahradit 

v takové míře jako Vy. I kdyţ se Vaše dítě do MŠ těší a je v ní rádo, stejně tak by  

se mělo těšit na domov a rodinu. 
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                                Organizace Mateřské školy 

Mateřská škola je dvoutřídní. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Pedagogická 

činnost je směřována na potřeby dětí dle jejich schopností a dovedností přiměřené 

věku dítěte. 

I. Třída ,, Koťata“ – děti od 2 – 4 let 

- třídní učitelky:    Mgr. Hana Birtková 

                 Michaela Tomíčková 

 

II. Třída ,, Medvíďata“ – děti od 4,5 – 7 let 

- třídní učitelky:  Alena Valentová 

     Bc. Aneţka Hladíková 

-asistent pedagoga:   Tereza Halfarová 

 

Vedoucí učitelka Mateřské školy:  Alena Valentová 

Provozní zaměstnanci:    Drahoslava Korbelová (uklízečka) 

                                      Anna Nevřelová (výdej stravy) 

 

Vedoucí jídelny:       Miluše Poštulková 

Ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Monika Slivková 

Organizace školního roku 2019/2020 

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Nejstarší děti (třída 

Medvíďata) půjdou na slavnostní zahájení před budovu ZŠ, začátek v 8:00 hod. 

Vánoční prázdniny připadnou na období v pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 

2020.  Provoz MŠ začne v pondělí 6. 1. 2020. 

O letních prázdninách bude provoz zajištěn v měsíci červenci. Přerušení provozu 

začíná týdnem následujícím po posledním červencovém pátku aţ do oficiálního 

zahájení školního roku, stanoveným MŠMT. Školní rok 2020/2021 začne v pondělí  

1. září 2020. 
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            Přerušení provozu MŠ bylo schváleno Radou obce Chuchelná. 

Provoz mateřské školy 

Provoz MŠ je zajištěn pondělí – pátek: od 6:45 do 16:00 hod. 

Budova MŠ se nařízením MŠMT uzamyká v době od 8:30 do 16:00 hod. 

Z tohoto důvodu a také z důvodu organizace denního programu prosíme rodiče, aby 

své děti přiváděli do MŠ ráno do 8:30 hod, neboť pozdější příchody nás i děti ruší 

při výchovně-vzdělávacích činnostech. Dále prosíme rodiče, kteří si své děti 

vyzvedávají po obědě, nepřicházeli dříve než v 12:05 hod. 

Denní program 

 Scházení dětí do 8:30 hod, spontánní hravé aktivity dětí, nabídka 

individuálních a skupinových činností  

 Řízená zájmová aktivita – ranní cvičení 

 Hygiena, svačina (9:00) 

 Dopolední integrovaná činnost 

 Pobyt venku (zpravidla 2 hodiny dopoledne, pobyt můţe být zkrácen  

nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických 

podmínkách a při vzniku nebo moţnosti vzniku smogové situace) 

 Hygiena, oběd (12:00) 

 Příprava na odpočinek, odpočinek (spánek) dětí, klidový program 

 Hygiena, odpolední svačina (14:15) 

 Odpolední hravé činnosti, skupinové činnosti, rozcházení dětí do 16:00 hod 

Informace na nástěnkách a webových stránkách 

Ve vestibulu MŠ se nachází hlavní nástěnka, která je pravidelně aktualizována. 

Najdete zde důleţité informace, připravované akce, různé oznámení, poděkování 

apod. 
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V šatnách kaţdé třídy se nachází třídní nástěnky. Prosíme rodiče, aby tyto nástěnky 

pečlivě četli a sledovali. Na nástěnky jsou přidávány informace týkající se chodu 

třídy, připravované akce, co je nutné zajistit apod. a také se dozvíte, co děti dělají,  

co je čeká a co se naučily. 

Informace také naleznete také na webových stránkách školy. 

Fotky z  akcí MŠ můţete shlédnout na webových stránkách 

http://mschuchelna.rajce.idnes.cz/                                                                                    

Alba budou zpřístupněna heslem, které rodiče obdrţí na začátku školního roku. 

Odhlašování dětí 

Rodiče mají povinnost, aby nepřítomnost dítěte neprodleně nahlásili do MŠ, buď 

osobně ve třídě paní učitelce, nebo telefonicky (553 650 128). Totéţ platí o včasném 

přihlašování dětí po nemoci. 

Prosíme rodiče, aby posílali své děti do MŠ po nemoci doléčené. Dětí  

je v kolektivu hodně a moţnost nákazy dalších dětí je vysoká. Buďte proto ohleduplní 

k ostatním dětem a jejich rodičům. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví 

ostatních dětí odmítnout přijetí nemocného dítěte (viz. nástěnka v šatnách 

obou tříd). V případě onemocnění dítěte v průběhu dne učitelka neprodleně 

informuje zákonného zástupce, kteří jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.  

Platby MŠ 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeno na celodenní 

docházku činní 200,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne téhož kalendářního měsíce. 

Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet ZŠ a MŠ: 

ZŠ a MŠ Chuchelná, příspěvková organizace 

Komenského 186, Chuchelná 747 24 

Č. účtu: 1850414319/0800 

 

 

http://mschuchelna.rajce.idnes.cz/
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Úhrada stravného ve školní jídelně (MŠ) se uskutečňuje bezhotovostní platbou: 

Pro zřízení inkasa na stravné u České spořitelny: (nutno zřídit souhlas 

s inkasem). 

Pro MŠ – 35-1850414319/0800 

- U inkasních příkazů ČS se výše zálohy nehlásí. První zálohová platba se 

provádí 15. - 17. září kaţdého školního roku. Další vyúčtování probíhá 

měsíčně k 17. dni kaţdého měsíce. 

Trvalý příkaz u  jiných peněžních ústavů (Poštovní spořitelna, ČSOB, aj.): 

č. účtu – 35-1850414319/0800, zpráva pro příjemce – jméno dítěte (první platba 

musí být na účtu do 17. září 2019, zároveň je nutno nahlásit výši měsíčních záloh  

na stravné: 

     MŠ sv. + ob. 550,-Kč 

     MŠ sv. + ob. + sv. 700,-Kč 

Zrušení odpolední svačinky je moţné pouze na celý kalendářní měsíc. V případě, 

kdy dítě bude odcházet z MŠ po obědě, svačinka mu bude vydána. 

  (další informace viz nástěnka ve vestibulu MŠ – Školní řád jídelny). 

Přijímání dětí do MŠ 

Ředitelka přijímá zpravidla děti od tří do šesti let věku na základě ţádosti o umístění 

dítěte do MŠ a po vydání písemného rozhodnutí zástupci dítěte o přijetí dítěte  

do MŠ. Děti mladší tří let mohou být přijaty téţ na základě rozhodnutí o přijetí, 

případně na zkušební dobu tří měsíců. 

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), se předškolní 

vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří let do šesti let. Ţádný právní 

předpis neupravuje pevně spodní hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání. 

Dítě mladší tří let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění 

následujících podmínek:: 

 Dítě umí říci, co chce – potřebuje, dítě komunikuje. 

 Dítě spolupracuje při oblékání a svlékání. 

 Dítě NENOSÍ plínky. 

 Dítě umí obouvat a vyzouvat obuv. 
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 Dítě se dokáţe samo najíst – drţet lţíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu. 

 Dítě umí pít z hrníčku. 

 Dítě umí vzít do ruky pečivo a kousat z něj. 

 Dítě umí samostatně pouţívat toaletu. 

 Dítě umí si umýt ruce mýdlem a samo se utřít. 

 Dítě umí UJÍT kratší vzdálenost. 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny  

v §33 zákona č. 561/2004 Sb., z čehož vyplývá, že předškolní vzdělávání 

spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoli v poskytování péče. Dítě 

přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit 

požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV), Školním vzdělávacím programem Mateřské školy 

Chuchelná (ŠVP) a Školním řádem Mateřské školy Chuchelná. 

 

Konzultační den pro rodiče je stanoven takto: 

- kaţdá první středa v měsíci od 12:30 – 13:00 hod.  

- po předchozí domluvě s paní učitelkou na třídě. 

 

Věci potřebné pro děti do MŠ 

- papuče do třídy, které pevně obepínají noţku (děti v nich běhají, cvičí…) 

- převlečení do třídy + náhradní převlečení včetně spodního prádla 

- pyžamo 

- oblečení na zahradu (mikina nebo bunda, tepláky, čepice, kšiltovka, 

tenisky…- vše podle aktuálního počasí) 

- kartáček na zuby, zubní pastu, hřeben 

- balení papírových kapesníků 
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Informace pro rodiče o povinném předškolním vzdělávání 

 

V předškolním vzdělávání dochází od 1. 9. 2017 k následujícím změnám § 34 

odstavec 1) Školského zákona 561/2004 Sb. 

 

Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019 pátého roku věku, je od 1. září 2019 

předškolní vzdělávání povinné.  

 

Docházka dětí s povinnou školní docházkou: 

Docházka dítěte je povinná kaţdý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí 

minimálně čtyř hodin denně, a to v době od 8:00 do 12:00 hodin. 

Dle § 50, školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen doloţit důvody 

nepřítomnosti dítěte v době povinné předškolní docházky nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to buď písemně, telefonicky, 

emailem nebo osobně. Po návratu dítěte do MŠ zákonný zástupce zaznamená 

důvod absence písemně v omluvném listě. 

V odůvodněných případech časté absence dítěte bude škola poţadovat vyjádření 

lékaře. 

V případě neomluvené absence je škola povinna v rámci své ohlašovací povinnosti 

informovat pracoviště OSPOD (Odbor sociálně- právní ochrany dětí). 

Povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné! 

 

 


