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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA HNOJNÍK 360 

 

Telefonní kontakt: 727 946 224            

 

TAK A JE TO TADY!  

 
Prázdniny skončily a naše školička vyjíždí do školního roku 2020/2021. 

V naší školce vítáme všechny děti, které se společně s námi vydají na cestu za poznáním. 

Nejen děti nové, ale i ty děti, které s námi pokračují. 

Na co se můžete těšit – najdete v sekci „plán akcí“. 

Co dobrého nám paní kuchařky uvaří – se skrývá pod heslem “jídelníček“. 

Co prožíváme, co dovedeme, jak se bavíme – najdete v sekci „aktuality“, kam budou 

průběžně fotografie z dění v MŠ vkládány. 

 

NEBOJTE SE, MY TO SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME 😊 

 



Školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 

 
  Vážení a milí rodiče, celý kolektiv mateřské školy Vás vítá v tomto školním roce a věříme, 

že se Vám v naší školičce bude líbit.  

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz MŠ 6,00– 16,30 hod 
 

    

1. třída Berušky            6,00 - 15,30 hod 

  

 2. třída Mravenečci      7,15 – 16,30 hod     

  

 3. třída Sluníčko            7,15 – 15,30 hod 

 

 4. třída Koťátka            7,15 – 15,30 hod 

 

• Provoz MŠ začíná ve třídě „Berušky“ od 6,00 – 7,15 hod, poté se děti rozcházejí 

do svých tříd. 

• Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenec a srpen. Přerušení oznámí ředitelka 

školy. 

• MŠ se z bezpečnostních důvodů zamyká v 8,20 hod. 

• Do 15,30 hod. jsou děti na svých třídách, potom se děti spojují ve třídě 

„Mravenečci“. 

 
 

Telefonní kontakty 

Mateřská škola třída „Berušky“               727 946 224            

Mateřská škola třída „Mravenečci“         727 946 225 

Mateřská škola třída „Sluníčko“              727 946 223 

Mateřská škola třída „Koťátka“      727 946 231 

Jídelna MŠ                                                727 946 226                                                                                           

 

Webové stránky školy http://www.zshnojnik.com  kde naleznete: 

aktuality, fotogalerii, dokumenty, formuláře, plán akcí, informace logopedii, … 

http://www.zshnojnik.com/


 
 

 

Co potřebuje dítě do mateřské školy 

• Podepsané přezůvky s pevnou patou 

• Pohodlné oblečení pro pobyt ve třídě 

• Náhradní ponožky, punčocháče, spodní prádlo 

• Sezónní oblečení pro pobyt venku 

• Označené pyžamo 

• Kšiltovku nebo klobouček v letních měsících 

 

 

Co děti do školky nepotřebují 

• Sladkosti, žvýkačky, dobroty z domova 

• Vlastí hračky (respektujeme malé, nově příchozí děti) 

• Vlastní pití (děti mají zajištěný pitný režim) 
 

 

Rady rodičům 

• Své dítě doveďte až do třídy a osobně předejte učitelce 

• Máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši učitelku 

• Neprodlužujte loučení 

• Určitou dobu berte dítě po obědě, než si zvykne na nový režim (pokud je to možné) 

• O školce před dítětem mluvte hezky, nezaujímejte ke školce negativní postoj, dejte 

dítěti čas 

 

Co by mělo umět 
 

• Obout a vyzout si papučky 

• Umět obléknout a svléknout kalhoty, tričko, ponožky 

• Poznat si své oblečení 

• Při jídle vydržet u stolu                                         

• Snažit se samo jíst lžící 

• Pít ze sklenice 

• Umývat si mýdlem ruce, utírat do ručníku 

• Používat záchod – včas si říct 

• Zvládnout chůzi po schodech 

 

Převádění, odvádění a odhlašování dětí 

 

• Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce 



• Od doby převzetí do doby předání zástupci dítěte odpovídá za bezpečnost pedagog. 

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu 

(formulář u třídních učitelek) 

• Zákonný zástupce je povinen oznámit předem plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ 

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 
 

Podle paragrafu 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon). Splatnost do 15. dne 

daného kalendářního měsíce. 
 

 

Přehled výše úplaty pro školní rok 2020/2021 

 

1. Neomezená celodenní docházka 300,- Kč 

2. Děti, které se nezapočítávají do počtu MŠ a vzdělávají se pouze 

v tzv. zbývající době, kdy jiné děti pravidelně opustí MŠ 
200,- Kč 

3. Děti s povinnou předškolní docházkou bezúplatně 

4. Děti s odkladem školní docházky bezúplatně 

5. Děti, které nedochází v kalendářním měsíci ani jeden den 

(září-červen) 

150,- Kč 

6. Přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 

vyučovacích dní v měsíci 

výše úplaty 

bude 

stanovena 

1. 5.  2021 

 

 

 


