
Mateřská škola Zdíkov
školní rok

2022 - 2023

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.  Pokud máte jakékoli  postřehy,  nápady...  přijďte,
vyslechneme vás a třeba i vaší inspirace využijeme.

Ve školním roce 2022/2023 bude výchovně vzdělávací činnost probíhat ve čtyřech třídách - nejmenší budou
mít své působiště i nadále v budově zdravotního střediska, ti starší ve třech třídách na hlavní budově.  
Školní rok 2021/2022 byl konečně trochu „normální“. Mohli jsme se společně těšit z různých akcí, proběhly
besídky ke Dni matek, výlety a slavnostně jsme se rozloučili s našimi předškoláky tentokráte v kině. Tradiční
spaní v MŠ bylo z důvodu neštovic přeloženo na srpen. Tento rok nás nepostihl  tolik covid-19, ale jiné
okolnosti ovlivnily vzdělávání napříč všemi stupni. I u nás jsme přijetí dětí uprchlíků řešili, ale vše se zvládlo
a děti se dobře adaptovaly.
V  jarních  měsících  vyrostla  na  školkové  zahradě
vrbová stavba, byl natřen plot a i některé průlezky.
Ani v létě se u nás nezahálelo. V budově střediska se
pokračovalo v rekonstrukci umýváren, které jsou již
dokončené.  Na  hlavní  budově  se  malovalo  a  byl
pořízen  nový  nábytek  do  horní  třídy.  Vzhledem  k
vyššímu počtu dětí bylo nutné zajistit otevření čtvrté
třídy,  která  bude  v  hlavní  budově.  Z  kapacitních
důvodů  bude  menší,  ale  dostačující.  Přijali  jsme
všechny zapsané děti. 
V obou budovách opět proběhla důkladná dezinfekce všech hraček a ploch.
V důsledku ochrany zdraví všech prosíme i nadále „buďme zodpovědní“ - do mateřské školy patří dítě pouze
zdravé, bez příznaku jakéhokoli onemocnění. Většina rodičů je v tomto ohledu zodpovědná a děti přicházejí
řádně doléčeny. 
Věříme, že vkročíme do klidného školního roku a užijeme si spoustu radostí.



Seznamte se:

Učitelky:      1.tř.  Froydová Jiřina     
                               Bc. Vozandychová Michaela

                     2.A tř.     Míčková Zdena
                                Tesařová Michaela

2.B tř.  Mgr. Fuksová Iveta
                                                    

                      3.tř.   Mgr. Rysová Jana
                               Mgr. Vítovcová Alena

Pankratz Andrea - učitelka MŠ
Bc. Škopková Radka - asistent pedagoga
Králová Jaroslava - asistent pedagoga

Provozní zaměstnanci:           Bartůšková Lucie - školnice
                               Frühaufová Diana - uklízečka
                                                    Frühaufová Lenka - 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, a
to v budově     MŠ do vlastních jídlonosičů! Další dny jsou obědy již za plnou cenu.

3.Pokud  je  to  možné,  prosíme  o  příchod  dítěte  do  školky  nejpozději  do  8.00  hod.  -  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.

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.Dětem  se  špatnou  výslovností  se  bude  opět  v rámci  logopedické  prevence  věnovat  p.  uč.
Vozandychová,  která  je  logopedickou  asistentkou.  Pravidelně  1x  za  14  dní  bude  probíhat
logopedická  prevence  v MŠ  -  skupinová  tzv.  „logopedické  chvilky“.  Individuální  logopedie  může
probíhat pouze, pokud je dítě v péči 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 zájmu rodičů (zjistíme v průběhu září)

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:



www.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

První informativní schůzky v MŠ se
budou konat

1. tř.;2.A tř.; 2.B tř. - úterý 6.9. od 15,15 hod.

3. tř. - úterý 13.9. od 15,15 hod.

http://www.zszdikov.cz/

