
Mateřská škola Zdíkov
školní rok

2021 - 2022

Naším mottem je:

„Ve školce se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi!“

Vyučujeme  podle  Školního  vzdělávacího  programu  „Z  pohádky  do  pohádky“,  každý  má možnost  se  se
školním i  třídním programem seznámit.  Našim cílem je, aby se ve školce všem dětem líbilo a aby i  Vy,
rodiče, jste byli s naší prací a s výsledky Vašich dětí spokojeni.

Ve školním roce 2021/2022 bude výchovně vzdělávací činnost probíhat ve třech třídách - nejmenší budou
mít své působiště i nadále v budově zdravotního střediska, ti starší ve dvou věkově homogenních třídách na
hlavní budově.
Školní rok 2020/2021 byl opět velmi náročný. Znovu došlo k uzavření a předškolní děti si vyzkoušely i určitý
způsob distančního vzdělávání. Po znovuotevření mohli nejprve jen děti předškolní a sěti rodičů IZS. Vše
probíhalo  za  přísných  podmínek,  dělení  děti  do  skupin  a  testování.  Až  o  několik  týdnů později  mohly
konečně nastoupit všechny děti.
My jsme ovšem v době uzavření nezaháleli, v budově zdravotního střediska jsme pořídili novou kuchyn,
nové linoleum, koberce, osvětlení, vše bylo nově vymalováno. Na hlavní budově byly vymalovány chodby a
kuchyně. V období  letních prázdnin jsme s pomocí obce ještě
zvládli zrenovovat rozvody vody a dát nové obklady. Altán má již
svou konečnou podobu. Velmi děkujeme obci Zdíkov a vedení ZŠ
a MŠ Zdíkov za jejich velkou podporu ve všech našich aktivitách.
Byli jsme úspěšní v rámci dotace „Podpora školství“, a tak mohou
děti využívat na školkové zahradě novou průlezku a houpačku.
V obou budovách proběhla důkladná dezinfekce všech hraček a
ploch.
V důsledku  ochrany  zdraví  všech  prosíme  o  nošení  roušek
v šatnách mateřské školy. I tento rok apelujeme na rodiče – buďte zodpovědní vůči sobě i ostatním dětem a
rodičům, nedávejte dítě do mateřské školy s příznaky onemocnění. 
Snad bude tento školní rok klidnější a již se uzavření nedočkáme. Je to jistě přání nejen naše, ale i rodičů,
dětí...  



Seznamte se:

Učitelky:      1.tř.  Froydová Jiřina     
                               Mgr. Fuksová Iveta

                     2.tř.  Mgr. Rysová Jana
                                Tesařová MIchaela
                                                    Bc. Vozandychová Michaela - asistent pedagoga

                      3.tř.   Míčková Zdena
                               Mgr. Vítovcová Alena

Provozní zaměstnanci:           Bartůšková Lucie - školnice
                               Králová Jaroslava - uklízečka
                                                    Švarcová Radka - uklízečka

Co potřebujeme:

- penál s pastelkami – používáme při činnostech každý den, o psací potřeby pečujeme
                                       (každý pátek nosíme penál domů, připravujeme si psací potřeby na další týden,   
                                        netýká se dětí z I. třídy - středisko) 
                                 
- plastový hrneček na pití
- polštářek na odpolední odpočinek (podepsaný) - jen děti z III. třídy
- náhradní oblečení - nikdy nevíme, co se přihodí
- bačkorky - gumové boty NE!

Jsme tu pro Vás:

1.Obědy dovážíme ze školní jídelny ZŠ.
Stravné se hradí v ZŠ osobně (u vedoucí stravovny p. Kornouškové) nebo přes inkaso (podklady pro 
inkaso jsou k vyzvednutí u učitelek) - platí se vždy předem na následující měsíc. Školné se hradí 
zpětně (též osobně v ZŠ či přes inkaso)

2.Odhlášení  dítěte  je  nutné  provést  den  předem  nebo  nejpozději  do  6.30hod.  na  telefon  či
záznamník – 384 971 172, nebo přes email sjzdikov@seznam.cz

Prosíme o odhlášení dítěte i v MŠ do 8.00hod – 384 971 274
MŠ středisko – 602 296 821
Pokud je dítě nepřítomné a není odhlášené, můžete si první den odebrat oběd za dotovanou cenu -
v     MŠ  ! Další dny jsou obědy již za plnou cenu.

3.Pokud je to možné, prosíme o příchod dítěte do školky nejpozději okolo 8.00 - z     důvodu výchovně
vzdělávacích činností a nahlašování počtu obědů. Dle Vaší potřeby a na základě předchozí domluvy s
námi však můžete přivést Vaše dítě kdykoli během dne. 
Je nutné dítě vždy osobně předat učitelce!!!



Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno od 8.00 do 12.00hod.

4.Do mateřské školy nedávejte dítě s příznaky onemocnění. Pokud učitelky zjistí příznaky nemoci
u dítěte již ráno, nebude dítě do školky přijato. V případě vyskytnutí příznaků nemoci v průběhu
dne, bude dítě izolováno a budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí.

5. Při jakémkoli infekčním onemocnění je nutné přinést od lékaře potvrzení, že dítě již smí
do kolektivu.

6.Odpolední svačiny - podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování -  „jídla podávaná v rámci
školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního zařízení…..“ - v tomto případě MŠ.
Z tohoto důvodu si nebudou odpolední svačiny děti nosit domů, ale sní si ji  v MŠ v době k tomu
určené. Pokud jdou po obědě domů,  mohou si rodiče - na záznamník či email - svačinu předem
odhlásit  nebo  vyzvednout  v době  jejího  výdeje  v MŠ  (14.00  –  14.30hod.)  -  v opačném  případě
svačina propadá.

  
7.Děti se špatnou výslovností mají opět možnost navštěvovat logopedii u p. uč. Vozandychové, která
je logopedickou asistentkou. 1x týdne logopedická prevence skupinová tzv. „logopedické chvilky“ a
1x  za  14  dní  individuální  logopedická  prevence.  Děti  však  musí  být  pod  dohledem  klinického
logopeda.  Logopedická  depistáž  proběhne  v průběhu  září  a  děti  se  zjištěnými  vadami  budou
doporučeny k odborníkovi.   

8.Od října je možno navštěvovat zájmové kroužky v MŠ (HV, VV) a angličtinu (III. třída – předškolní
děti).  A  cvičení  rodičů  a  dětí  v místní  sokolovně,  které  je  každé  pondělí  od  15.30hod.  s p.  uč.
Vítovcovou - dle epidemiologické situace a následných opatření

9.V průběhu měsíce září vybíráme jednorázově 250Kč a z této částky nakoupíme osobní spotřební
materiál  pro  děti  na  celý  školní  rok  (kapesníky,  pasty,  toaletní  papír).  Zároveň  z těchto  peněz
zajistíme pitný režim dětí.

Žízeň máme celý den:
Nejen při obědě a svačinách, ale kdykoli během celého dne máme možnost se napít. Máme čaj, šťávu i vodu
v konvicích.

Maminko, tatínku!
I rýma a kašel je nemoc! Jen zdravé děti patří do školky!

Spolupracujte   s     námi
Podívejte se v průběhu školního roku na naše nástěnky. Nemůžeme s každým mluvit
osobně, najdete zde podstatné informace.

Aktuality, důležité informace a fotografie z     našich akcí uveřejňujeme pravidelně na:

ww  w.zszdikov.cz
Budeme rádi za každou Vaši radu, nápad či připomínku
Budeme rádi za pomoc při akcích MŠ
Budeme vděčni za věcný nebo finanční dar

Děkujeme!

                                                                                               Za vedení MŠ Zdíkov:
                                                                                                                                  Mgr. Jana Rysová

                                                                                                                                  Zdena Míčková

http://www.zszdikov.cz/


První informativní schůzka v MŠ se
v souvislosti s opatřeními v tomto

školním roce konat nebude.

Prosíme, čtěte!!!
Všechny důležité informace jsou
vždy včas zveřejněny na hlavních
dveřích MŠ, případně na dveřích

jednotlivých tříd.


