
ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

 
V letošním školním roce 2020/21, vzhledem k situaci COVID 19, po konzultaci 
s rodiči, rozhodli jsme se poskytnout informace pro rodiče online, na webových 
stránkách mateřské školy. 

 

Program : 

1) Seznámení s inovovanými dokumenty 
2) Žádost o spolupráci 
3) Organizace školního roku 2020/2021 
4) Obědy dětí 
5) Oslavy narozenin 
6) Třídní fond 
7) Omluvné listy pro předškolní děti  
8) Zdravé dítě v MŠ 

 

 

1) 

Vážení rodiče, na webových stránkách MŠ a ve veřejných prostorách naší MŠ ( šatna MŠ) , 
naleznete inovované dokumenty. Prosíme Vás o jejich přečtení. 

 

2) 

Laskavě Vás žádáme o spolupráci, abyste i doma vedli své děti k samostatnosti a 
sebeobslužným činnostem ( snaha o samostatné oblékání, správné držení příboru).  

Hygienické pomůcky : nošení hygienických pomůcek pro děti je dobrovolné. V šatně MŠ je 
vyvěšen seznam případných  pomůcek. Velice Vám děkujeme za ochotu a vstřícnost.  

 

3) 

Akce pro děti na letošní školní rok jsou zajištěné. Pokud se vzhledem k současné situaci 
uskuteční, s  jejich termíny budete včas seznámeni. 

Logopedická depistáž :  Dne 15.10.2020 v 8,30 hod. se v MŠ uskuteční logopedická 
depistáž. Bude se týkat především předškolních dětí a provede ji Mgr. Markéta Kalitová. 
Rodiče, kteří mají o provedení depistáže zájem, si vypíší žádost, kterou jim poskytne ředitelka 
MŠ. 



Prázdniny : 

Vánoční  : 23.12.2020 –  3.1.2021 

 Letní      :   12. 7. 2021–  31.8.2021 (dle školní jídelny ZŠ Kostelec na Hané) 

 

4) 

Od 1.9.2020 je možnost zaplatit stravné dětem pouze na účet školní stravovny při ZŠ a MŠ 
Kostelec na Hané. Hradit stravné prostřednictvím složenek již není možné.  

Číslo účtu školní stravovny : 105357014/0300 

Prosíme rodiče, kteří to doposud neučinili, aby neprodleně nahlásili vedoucí školní stravovny 
p. A. Vychodilové své číslo účtu , aby bylo možno spárovat toto s konkrétním dítětem.  

Telefonní číslo  : 588 882 143. 

Odhlášení obědů v MŠ je možné pouze jeden den předem ( do 8,30 hod). Slouží k tomu sešit 
na skříňkách u obou tříd. První den nepřítomnosti máte právo si po domluvě s učitelkou pro 
oběd přijít. 

Omlouvat dítě lze osobně, nebo telefonicky na telefonním čísle naší MŠ : 

                       588 882 214. 

 

5) 

Vážení rodiče, nabízíme Vám  možnost oslavy narozenin Vašeho dítěte. V případě, že si 
oslavu narozenin v MŠ budete přát, domluvte si minimálně 3 dny předem termín u učitelek. 
Upozorňujeme Vás na to, že do MŠ smíte přinést pouze nezávadné, v obchodě zakoupené 
suroviny.  

 

6) 

Ve školním roce 2020/2021 se nebude vybírat školné. Po domluvě s rodiči se budou vybírat 
peníze do třídního fondu, o kterém jste byli podrobně informováni paní ředitelkou. 

 

7) 

Děti, které v letošním školním roce dovrší 6 let věku, mají dle školského zákona 561 
povinnou předškolní docházku. Z toho vyplývá povinnost rodičů prokazatelně omluvit 
veškerou nepřítomnost dítěte v MŠ. U nás k tomu slouží tzv. omluvné listy, které je třeba při 
návratu dítěte do MŠ rodiči vyplnit a podepsat. 

 

 



8) 

Vážení rodiče, velice důrazně Vás žádáme o vzájemnou ohleduplnost k ostatním dětem . 
V případě, že se u Vašeho dítěte vyskytnou příznaky nemoci ( rýma, kašel, průjmová 
onemocnění, teplota, kožní vyrážka apod.), dítě není zdravé a do MŠ nepatří. Upozorňujeme 
Vás, že v MŠ nesmíme podávat dítěti žádné léky. MŠ smí navštěvovat pouze zdravé dítě. Co 
se rozumí zdravým dítětem, máte vyvěšeno v šatně MŠ. 

 

 

  V Bílovicích dne 14.9.2020 

 

                                                                 Mgr. Michaela Bernatíková (ředitelka MŠ) a kolektiv 


