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Vážení rodiče, 

z důvodu aktuální situace kolem Covidu jsme nuceni omezit pohyb většího počtu cizích osob v prostorách 
mateřské školy, proto bych Vás ráda touto cestou seznámila s několika informacemi týkající se nového školního 
roku v naší mateřské škole.  

Prosíme, abyste se ve vnitřních prostorech pohybovali vždy s respirátorem a setrvali v prostorech školy jen 
nezbytně nutnou dobu.  

Mějte na vědomí, že za dítě přebíráme zodpovědnost až ve chvíli, kdy nám dítě osobně předáte (tzn. rodič předává 
dítě pedagogovi). 

Provoz mateřské školy je stanoven od 6:30 – 16:30 hod. Dřívější příchod dítěte není možný. 

Předškolní děti mají docházku povinnou. Povinná předškolní docházka je stanovena od 8:00 – 12:00 hod. 
Nemocnost je nutno doložit ihned po příchodu a to zápisem do omluvného listu. 

Adaptační plán pro nově přijaté děti bude umožněn za následujících podmínek: 

 Doprovázející osoba se bude pohybovat ve třídě s respirátorem, 

 ve třídě je možno setrvat do 8:30 hod., poté se mateřská škola z důvodu bezpečnosti uzamyká, 

 časové rozložení stráveného pobytu v MŠ konzultuje v době adaptačního plánu doprovázející osoba 
s pedagogem. 

Školní řád a Školní vzdělávací program naleznete na webových stránkách školy a na nástěnce třídy. 

Prosíme, abyste sledovali webové stránky a hlavní nástěnku, která se nachází v chodbě a v šatně třídy Vašich dětí. 
Naleznete zde jídelníčky, organizaci, akce pro děti, školní řád, témata týdne, aktuality a další materiály, které vám 
pomohou se v naší mateřské škole zorientovat. 

Úplata je stanovena na 300,- Kč. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je vždy k 15. dni v měsíci ve prospěch 
účtu 107 – 8422980287/0100 . Variabilní symbol prosím uvádějte stejný jako u stravování. Děti plnící povinnou 
předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí. 

Pomalu ale jistě se naše mateřská škola začíná ubírat směrem polytechnického a pohybového vzdělávání. Pro děti 
budou tento školní rok připraveny projektové dny ve spolupráci s různými institucemi a pohybová školička, které 
se zúčastní naši předškoláci. I nadále je naše škola zapojena do projektu Celé Česko čte dětem, Malá technická 
univerzita a Zdraví dětem. Letos je pro děti připraven rozsáhlý program, který děti zažijí jednak v prostorech 
mateřské školy ale i v divadle či na výletě. Uvědomujeme si, že jste nedílnou součástí mateřské školy, proto jsou i 
tento rok naplánované akce ve spolupráci s Vámi. Upozorňuji, že z důvodu mimořádných opatření může dojít ke 
zrušení či přesunutí programu. 

Doufám, že Vám tyto poskytnuté informace usnadní alespoň z malé části bezproblémový vstup do dalšího, 
školního roku. Pro případné další informace mě můžete kontaktovat na email: ms@zsbohun.cz nebo po domluvě 
v rámci konzultací: kancelář zástupce ředitele školy, třída 1.  M Žabičky.  

 

V Bohuňovicích dne 23. 8. 2021 

Veronika Siegelová 

zástupce ředitele pro MŠ 
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Adaptační plán 

 
Aktivizace školy  

 Zajištění informativní schůzky v měsíci červnu pro seznámení a získání důležitých informací, které uplatní 

při nástupu dítěte do MŠ,  

 příprava seznamu potřeb, které bude dítě do MŠ potřebovat,  

 zajištění důležité dokumentace pro úspěšný vstup do MŠ (evidenční list, seznámení se školním řádem, 

GDPR),  

 příprava individuálního, osobního dotazníku, týkající se několika základních bodů o dítěti, pro navázání 

individuálního vztahu mezi pedagogem a dítětem,  

 poskytnutí předem známého sezname se značkami dětí,  

 zajištění přítomnosti obou pedagogů ve třídě,  

 zajištění přítomnosti chůvy, 

 respektování individuálních potřeb dítěte a zohlednění organizace školy, 

 seznámení s prostředím a personálem školy, 

 zajištění hygienického zázemí pro děti, které doposud užívají hygienické pleny, 

 poskytnutí emoční podpory a umožnění konzultací ohledně adaptace. 

 

Aktivizace rodiny 

 Doporučení včasného příchodu do MŠ z důvodu časové organizace, 

 umožnění specifických pomůcek a potřeb pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty, 

 rodinné zázemí třídy v prvních týdnech v předem známou dobu pro lepší adaptaci dítěte a vzájemné 

navázání vztahu mezi pedagogem a dítětem,  

 přizpůsobení počáteční délky pobytu v mateřské škole individuálně dle potřeby dítěte (nedoporučujeme 

rodičům ponechat dítě celý den v MŠ, tato délka se bude postupně prodlužovat a vhodně motivovat). 

Adaptační plán bude aktivizován v případě příznivé, epidemiologické situace. 
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CO POTŘEBUJE VAŠE DÍTKO DO MŠ? 

Do třídy 

 Tepláčky (legíny), tričko (krátký, dlouhý rukáv), 

 přezůvky s pevnou patou (bez šněrování, bez klipů), 

 pyžámko, 

 pokud vaše dítě nosí hygienické pleny, zajistit dostatečné množství včetně vlhčených ubrousků a 

průběžně jej doplňovat, 

 dostatek náhradního oblečení (ve skříňce). 

Na zahradu 

 Tepláková souprava v zimě oteplovačky (volte oblečení, které si děti mohou zašpinit), 

 vhodná pokrývka hlavy. 

 

VEŠKERÉ OBLEČENÍ VČETNĚ OBUVI ŘÁDNĚ PODEPIŠTE! 

 

JAKÝ BUDE PRVNÍ DEN? 

1) První dny přijďte prosím, co nejdříve (6:30 – 7:30 hod.), 

2) značku skříňky svého dítka najdete na nástěnce v šatně, 

3) uložte vše potřebné do označené skříňky, 

4) pojďte za námi do třídy (budou vám předány dokumenty: souhlas s GDPR, seznámení se školním řádem, 

dotazník pro nově přijaté), 

5) seznámíme se s prostorem třídy (herna, umývárna, hračky a didaktické pomůcky), 

6) domluvte se s pedagogem na adaptačním režimu, 

7) s počáteční délkou pobytu vašeho dítka buďte opatrní (domluvte se s pedagogem), 

8) další dny zkuste děti vhodně motivovat tak, aby se do mateřské školy těšily, 

9) pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se kdykoliv na zástupkyni ředitele školy Veroniku Siegelovou 

ms@zsbohun.cz 
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STANOVENÍ ÚPLATY 

  

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanovuji 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 takto: 

1.   neomezená celodenní docházka 300,- Kč 

    

2.   děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. 
zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 

300,- Kč 

3.   děti, které se vzdělávají v posledním ročníku  0,- Kč 

4.   děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců 0,- Kč 

5.   přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní 
v měsíci 

výše úplaty bude  
stanovena 
k 1. 5. 2022, 

 

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je vždy k 15. dni v měsíci ve prospěch účtu 107 – 8422980287/0100 . 

Variabilní symbol uvádějte stejný jako u stravování. 
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