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Informační a zahajovací schůzka 
Vážení rodiče,  

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, se letošní schůzka za osobní 
účasti konat nebude. Proto mi dovolte, abych Vám alespoň touto cestou „na 
dálku“ umožnila seznámit se s obsahem této schůzky a dala Vám též prostor 
pro Vaše dotazy. Také jsem se snažila provázat naše webové stránky 
s informacemi níže uvedenými – jsou přidány odkazy na „rozklinutí“. 

        Martina Čermáková, ředitelka 

 

PROGRAM naší společné informační a zahajovací schůzky by byl tento: 

Přivítání v novém školním roce 2020/2021 
Všechny Vás co nejsrdečněji vítáme v novém školním roce! A všem nám přejeme, abychom 
vše zvládli hlavně ve zdraví.  
 
Představení pedagogického sboru - učitelek + asistentek+ provozních zaměstnanců – viz. 
https://msmnichovice.cz/index.php/personalni-obsazeni 
 
ŠVP + Vize + Plánu akcí (je postupně doplňován a aktualizován)  
k dispozici je ve všech šatnách 
 
Rozdělení tříd  

- letos máme 2 třídy předškoláků Koťata + Sluníčka 
+ Lenka Vymazalová – metodické vedení těchto tříd (pravidelné metodické porady) 
+ příprava na 1. třídu – viz. informace v šatnách S+K; 
https://msmnichovice.cz/index.php/priprava-na-skolu  
+ spolupráce se ZŠ v rámci výchovně vzdělávací práce (VVP) 
+ společná schůzka rodičů a učitelů - školní zralost před vstupem do 1.třídy – termín pro 
tento školní rok bude upřesněn 
+ vzájemné návštěvy dětí z MŠ a ZŠ 

- 2 třídy středňáčků – Hvězdičky a Žabičky 
- 2 třídy nejmladších – Motýlci a Berušky 

Viz. https://msmnichovice.cz/index.php/tridy 
 
Dokumentace z činnosti MŠ  
Pravidelně Vás informujeme o dění v jednotlivých třídách i celé MŠ  
viz. https://msmnichovice.cz/index.php/tridy 
viz. https://msmnichovice.cz/index.php/2014-09-28-19-55-05/fotogalerie-2020-2021 
 
 Spolupráce s PhDr. Barborou Simandlovou, Ph.D.  
– speciální pedagožkou a psycholožkou 
 
Spolupráce s paní Dr. Jitkou Svátkovou vedoucí PPP Strančice  
– odklady školní docházky + řešení a konzultace postupů problémových situací + 
hendikepované + nadané děti 
 
Vzdělávání pedagogů – dotace: šablony II + NIDV; spolupráce s MAPem Říčany 
 
Zahrada – nová zahrada v přírodním stylu, pro ty rodiče, kteří jsou u nás prvním rokem – 
byla postupně realizována v průběhu minulého roku (2019): 
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I. etapa - dotace ze SFŽP (prostor za budovou) 
II.etapa - Nadace Proměny Karla Komárka + město Mnichovice 
III.etapa - Nadace Partnerství „Zelené oázy“ na zeleň = společné sázení s rodiči a dalšími 
partnery MŠ, sázení zaměstnanců MŠ (8/2019) 
 
Letošní prázdniny – byl rekonstruován interiér MŠ:   
Po téměř 40 letech máme nové kuchyně a nové dlažby! Dle plánu Rozvoje MŠ se nám 
podařilo vyměnit staré plechové skříňky-sestavy v kuchyních + nové elektro (výměna 
hliníkových rozvodů), světla, topení, vodu, odpady i protiskluznou dlažbu. Starou dlažbu se 
povedlo nahradit novou i v celé MŠ! Kompletní rekonstrukcí prošlo též centrální schodiště ve 
staré budově. Renovovali jsme všechna původní WC, také nám vznikla tolik potřebná 
úklidová místnost ve staré budově školy, dále proběhla rekonstrukce koupelny u EVVO 
učebny pro provozní personál (dle požadavku hygieny). Dále jsme zrenovovali všechny 
původní dveře (40ks). Také jsme se pustili do 1.etapy škrábání 40 let starých vrstev malby 
před malováním – sjednocujeme barvu na bílou – šatny a chodby se krásně prosvětlily… 
Toto vše bylo možné zrealizovat jen díky maximálního využití času, kdy byl provoz MŠ 
z důvodu protiepidemiologických opatření přerušen či omezen.  
 
Platby  
„pětimístné číslo“ je přiděleno každému dítěti a slouží k odhláškám stravy + školné = úhrada 
úplata za předškolní vzdělávání do 15. stávajícího měsíce! Prosíme o nastavení trvalých 
příkazů či včasného podání příkazů k platbě 
Darovací smlouvy – na kulturní akce, výlety, hygienické potřeby... dle textu darovací smlouvy 
+ vyúčtování každý měsíc na webu MŠ v záložce SRPDŠ + roční vyúčtování je k dispozici 
tam též viz. https://msmnichovice.cz/index.php/sponzoring-srpds/srpds 
 
Informace o MŠ o akcích a plánech jsou uveřejněny na nástěnkách v šatnách + webových 
stránkách viz. https://msmnichovice.cz/index.php a 
https://msmnichovice.cz/images/Akce/2020-2021/Pln_akci_2020-2021_k_11092020.pdf + ve 
vitríně u hlavního vchodu do MŠ + upoutávky na vstupních dveřích do budovy 
 
Informace o VVP jsou v šatnách – tabulka: „Co nás čeká tento týden“ + „Co jsme dnes 
dělali?“ 
+ texty písní a básní + dílka a výtvory dětí 
 
Konzultační hodiny – informace na nástěnce u třídy + ředitelka po telefonické domluvě či e-
mailem tel.: 603 333 877, martina.cermakova@msmnichovice.cz 
 
Telefonní číslo na třídu – prosba na rodiče: PROSÍME všechny rodiče, aby si uložili tato čísla 
do svých mobilních telefonů Viz. https://msmnichovice.cz/index.php/2014-09-28-20-19-31 
 
Bruslení – z důvodu (prodloužení) rekonstrukce stadionu TJ Slavoj ve Velkých Popovicích 
budou lekce bruslení probíhat v 2.pololetí 2020/2021 – doprava autobusem se bude hradit 
500,- Kč /dítě na běžný účet MŠ číslo: 27-9123720287/0100  
+ lekce probíhají pod vedením 3 trenérů (na jednu lekci) s trenérskou licenci C+ mládež, jsou 
aktivní sportovci, studenti UK a trenéři v HC Slavoj VP  
– přihlašování bude probíhat až na počátku roku 2021 = do seznamu na třídách S+K (ostatní 
děti další roky)  
+ děkujeme, že nám i tento rok budete POMÁHAT se zavazováním bruslí. Na počátku r.2021 
Vás paní učitelky K+S budou informovat. 
+ bude též probíhat BURZA vybavení na bruslení „Pošli brusle dál“. Včas budete informováni  
 
Plavání – bude probíhat na konci školního roku – v průběhu 5-6/2021, Na Fialce v Říčanech 
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Kroužky – anglický jazyk s paní Mgr. Martinou Kotovou – letos budou 2 lekce pro Koťata + 
Sluníčka a Hvězdičky + Žabičky, a to ve čtvrtek – další informace ke kroužku AJ naleznete 
v šatnách na webu viz. https://msmnichovice.cz/index.php/nadstardantni-aktivity 
 
V rámci VVP: 
SOKOL – jsme zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 
KERAMIKA - je zařazována již standardně v každé třídě 
- v průběhu celého týdne: SEZNAMOVÁNÍ SE S AJ, LOGOPEDIE, VÁŽNÁ HUDBA … + 
další dle ŠVP 
 
 
ORGANIZACE 
 
Rodiče svým dětem dají do MŠ + budou průběžně kontrolovat + doplňovat oblečení viz. 
předaný seznam věcí do MŠ dne 1.9.2020, dále je k dispozici viz. 
https://msmnichovice.cz/index.php/informace-pro-rodice/co-potrebuje-dite-do-ms 
 
Náhradní oblečení + oblečení do třídy/herny a na ven = musí být JINÉ + vše podepsané atd. 
+ prosba: oblečení do MŠ – starší, u kterého nevadí, když se ušpiní – venku z přírody a 
zahrady, ale i uvnitř – např. od barvy, lepidla  
 
Příchod do MŠ dle Školního řádu MŠ je do 8.00 hodin. 
 
Od pondělí 20.9.2020 se pravidelně v 8.00 hodin zamyká budova MŠ – a to z důvodu 
bezpečnostního. V 8.00 hodin jsou všechny děti ve třídě, aby mohl začít výchovně 
vzdělávací program. 
 
Jiná situace, samozřejmě je, pokud půjdete s dítětem např. k lékaři – o pozdějším příchodu 
informujte, prosím, p. učitelku předem či e-mailem nebo SMS. 
 
Po obědě se děti vyzvedávají od 12.30 do 12.45 hod. a po spaní od 15.00 do 17.00 hod. 
 
+ Pokud se dostanete do dopravního kolapsu, tak je nutné s „předstihem“ (tzn. když již víte, 
že nestihnete vyzvednou své dítě do 17.00 hod.) zavolat do MŠ na telefonní číslo třídy 
dítěte, že budete mít zpoždění. 
 
Vše viz. https://msmnichovice.cz/index.php/dokumenty 
 
Sladkosti a bonbóny – do MŠ, prosíme, nenoste! – při oslavách mohou děti přinést čerstvé 
(které dětem nakrájíme a připravíme) či sušené ovoce či produkty zdravé výživy, nebo např. 
obrázky... 
 
Vrátka a vrata – je nutné za sebou zavírat na „závoru“ – z důvodu bezpečnosti Vašich 
dětí!!! 
 
Zahrada – prosba na rodiče, aby po vyzvednutí děťátka opouštěli zahradu – děti ve finále 
neposlouchají ani rodiče, ani paní učitelku a hrozí jim úraz! 
+ vyzvedávání dětí po obědě – pobyt na zahradě jen chvilku – ostatní děti v MŠ spí, 
nemůžeme je rušit, děkujeme. 
+ Vaši mazlíčci – psi a jiná zvířata do areálu MŠ mají vstup zakázán! Mohli by se leknout a 
mít nebezpečnou reakci... 
+ Máme u vchodů do budovy stojany na kola – prosíme, kola dávejte do těchto stojanů 
+ S kočárky, vznesena prosba, aby se nevjíždělo dovnitř – není tam tolik místa… 
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Zdraví dětí – nyní platí Opatření ředitele č.2 viz. https://msmnichovice.cz/index.php/522-
opatreni-reditele-c-2 , se kterým jste se všichni seznámili. 
– do MŠ pouze zdravé děti, a to nejen v této „coronavirové „době, ale i za běžného provozu 
– i zelená rýma či kašel ohrožuje ostatní – nejen, že si děti předávají stále vzájemně dokola, 
ale poté onemocní i paní učitelky... 
V případě onemocnění v průběhu dne - budeme volat, abyste si pro děťátko přijeli – také 
proto prosíme o uložení telefonního čísla na třídu Vašeho dítěte. 
 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte – e-maily + SMS (na telefon na třídu - jsou nejlepší) 
+ předškoláci (povinné předškolní vzdělávání) mají speciální systém – omluvenky pouze 
prostřednictvím formulářů či e-mailem viz. https://msmnichovice.cz/index.php/informace-pro-
rodice/omlouvani-deti 
Informace o provozu MŠ o vánocích 2020: 
Přerušení provozu ve dnech 23.,28.- 31.12.2020. MŠ znovu v provozu od 4.1.2021. 
 
Zpětná vazba rodičů – Chceme znát Váš názor, co se Vám nelíbí, ale i co se Vám líbí – je to 
pro nás moc důležité.  
+ diskuze o důležitých věcech chce svůj čas, proto prosíme, neřešte s paní učitelkou ve 
dveřích – ona má odpovědnost za celou třídu, které se v tu chvíli nemůže věnovat. Domluvte 
se na termínu schůzky + tématu/obsahu schůzky. 
 
Anketa – bude ke konci roku 2020 či na začátku roku 2021 - prosíme Vás poté o odevzdání 
anketního lístku – bude se rozdávat na jednotlivých třídách a bude anonymní, ale nemusí – 
dle Vašeho uvážení (vhazovat se bude do boxu v šatnách jednotlivých tříd).  
Výsledky ankety budou uveřejněny. 
 
A na závěr něco radostného  
– rádi bychom navázali na dobrou spolupráci a pokračovali v ní.  
Stejně i tento školní rok chceme mít společný tým s Vámi rodiči, stejně jako máme uvnitř MŠ 
mezi zaměstnanci.  
Také chceme, abyste věděli, že Vaše děti jsou v dobrých rukách! 
Všem dětem přejeme, aby se jim u nás v mateřské škole líbilo, abychom si společně hezky 
užili celý školní rok (opravdu celý…). A také, aby se předškoláci dobře připravili na vstup do 
první třídy.  
 
Dotazy rodičů - prosím, pokud máte jakékoli dotazy zasílejte je prostřednictvím e-mailu 
martina.cermakova@msmnichovice.cz 
 
 
 
V Mnichovicích dne 15.9.2020 
 
Martina Čermáková, ředitelka 
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