
Vážení rodiče, 

sdělujeme vám, že letos ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA nebude probíhat tradičním způsobem, 

ale prostřednictvím informací na webových stránkách a možností si sjednat individuální 

schůzku: 

 osobní konzultace 

 telefonicky 737 904 815  

 emailem katerina.parmova@zsteskovice.cz 

Stěžejním účelem první informativní schůzky je seznámení se se školním řádem a jeho 

dodatky ohledně mimořádných opatření a povinného distančního vzdělávání pro děti 

předškolního věku. Žádáme rodiče, aby se se školním řádem seznámili - buď s tištěnou verzí 

vyvěšenou na nástěnce v šatně MŠ či online verzi na webu - 

https://www.zsteskovice.cz/materska-skola/dokumenty-ms/  

Mimo školního řádu se MŠ řídí manuálem MŠMT ze dne 17. 8. 2020- „Provoz škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. 

Základní informace, které jste již jistě zaznamenali: 

 provoz MŠ: 6:15-16:00 

 složení pedagogického sboru zůstává beze změn – v první třídě budou o Vaše děti 

pečovat paní učitelka Sochorová a Sroková a ve druhé třídě paní učitelka Neuwirthová 

a Parmová  

 v tomto týdnu proběhne aktualizace telefonních a emailových kontaktů v jednotlivých 

třídách 

 zodpovědnost za dítě přebírá učitelka až po osobním převzetí od rodičů či pověřené 

osoby  

 při vstupu do třídy je dítěti změřena teplota 

 odevzdávejte podepsané pověření o odvádění dětí  

 organizace dne: nástěnka v šatně a web školy https://www.zsteskovice.cz/materska-

skola/rezim-ms/  

 povinná předškolní docházka se vztahuje na děti, které před začátkem školního roku 

dovršily 5 let, probíhá v pracovních dnech alespoň 4 souvislé hodiny 

 absenci těchto dětí je potřeba omlouvat písemně – nástěnka v šatně, kde naleznete 

omluvné listy předškoláků 

 distanční vzdělávání: v případě, kdy nepřítomnost dětí s povinnou předškolní 

docházkou přesáhne 50%, probíhá výuka distančně 
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 denně se snažíme s dětmi chodit ven, překážkou je silný vítr, déšť či inverze a teploty 

pod -10 stupňů, počítejte s tím, že děti se při vycházce zašpiní – volte prosím vhodné 

oblečení do přírody 

 pokud u dětí objevíte vši, informujte učitelky, děti si pak ponechte doma, až do vymizení 

příznaků 

Nadstandartní aktivity: 

Kroužky 

 Angličtina s úsměvem – přihlášení online 

 Rytmik – Taneční kroužek, Keramika a Přírodovědný kroužek – přihlášení v šatně na 

nástěnce nebo online na https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-

krouzky?skola=96  

 Atletika – přihlášení na nástěnce 

Plavecký výcvik pro předškoláky – termín duben – červen – konání každý pátek 

 

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE: 

- V případě jakékoliv změny zdravotního stavu nás informujte. Všichni 

předpokládáme, že děti budou chodit do MŠ zdravé, aby nedošlo k ohrožení zdraví 

samotného dítěte a dalších dětí ve třídě, zejména v případě virových a infekčních 

onemocnění. Pokud dítě zvrací či má průjem v noci, je dobré si jej nechat alespoň 2 

dny doma. U teplot, zelených rým a těžkých kašlů až do vymizení příznaků. 

- Dítě do školky nemůže být přijato nebo bude po zjištění příznaků posíláno do 

domácího léčení i s rýmou a kašlem, teplotou a jiným aktuálním nakažlivým 

onemocněním.  

- V případě, že vaše dítě trpí alergií – je nutné MŠ doložit lékařské potvrzení od 

odborného lékaře, že dítě má alergii a v jakou roční dobu. Bez tohoto potvrzení bude 

dítě bráno jako potenciálně infekční a bude ze školky posláno do domácího léčení. 

- V případě onemocnění bude neprodleně informován zákonný zástupce telefonicky. 

Vaší povinností je si pro dítě okamžitě přijít.  

 

OBLEČENÍ: 

- označujte dětem veškeré věci a na značkách ponechte jen nejdůležitější oblečení 
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- dávejte dětem náhradní tepláky, legíny, aby se mohly převléknout na pobyt venku a 

po příchodu tak měly čisté oblečení do třídy, týká se to i dětí, které odcházejí po 

obědě.  

- pyžámka se mění co 14 dní 

 

PLATBA ŠKOLNÉHO: 

- pro tento školní rok se výše školného změnila na 300 Kč. V případě odkladu nebo 

dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.  

- obdrželi jste variabilní symbol pro vaše dítě, který uveďte při platbě 

- prosíme do poznámky uveďte jméno dítěte 

 

PLATBA STRAVNÉHO: 

- od 1. 9. 2020 se provádí platba stravného bankovním převodem, kdy rodičům nebudou 

předávány lístečky s částkou k úhradě, ale obdrželi jste KÓD DÍTĚTE, který bude 

platný po celou dobu docházky v MŠ i v ZŠ 

- v sekci školní jídelna bude zveřejněna tabulka, kde si pod přiděleným kódem vyhledáte 

svou částku k úhradě 

- v případě dotazů kontaktujte vedoucí ŠJ Janu Chmelovou – tel. kontakt 774 670 604 

nebo emailem jana.chmelova@zsteskovice.cz 

- příklad: 

Kód dítěte  Variabilní symbol 

(označení daného 

měsíce) 

Částka Dlužná částka 

505 50509 750 Kč 0 Kč 

  

 

PŘÍSPĚVEK SRPŠ: 

- za minulý školní rok jsme platili ze SRPŠ v průměru 475 kč na žáka, nyní máme na účtu 

15 800 Kč 

- příspěvek bude 200 Kč na dítě na rok 

- číslo účtu pro platbu příspěvku SRPŠ je 1272649043/3030  

- do poznámky prosím uvádějte CELÉ JMÉNO DÍTĚTE 

- pokladník klubu rodičů je Pavla Konvalinková – telefonní kontakt 737 542 821 

 



Sledujte veškeré nástěnky – v šatně a venku na budově, kde naleznete veškeré aktuální 

informace. Sledujte také webové stránky www.zsteskovice.cz, kde prezentujeme fotky z akcí. 

 

V letošním školním roce budeme plán akcí přizpůsobovat dle aktuální epidemiologické situace. 

Snažíme se, aby pořádané aktivity byly nejen zábavné, ale i naučné. 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte informovat u pedagogických pracovníku na třídě. 

 

Mateřská škola si velmi váží vás rodičů a bere vás jako významné partnery. Velice bych chtěla 

poděkovat rodičům, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě akcí v minulém školním roce a pevně 

věříme, že budeme spolupracovat i nadále.  

 

V Těškovicích 13. 9. 2020       Bc. Kateřina Parmová 

          vedoucí učitelka MŠ 

 

 

http://www.zsteskovice.cz/

