
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023                                                 

(zápis z informační schůzky s rodiči) 

• seznámení s pedagogickými pracovníky v jednotlivých třídách 

o žlutá třída: Alena Pitlachová, Marta Petulová a Michaela Havránková (asistent pedagoga) 

o červená třída: Ing. Bc. Pavlína Kordiovská, Andrea Punčochářová a Lenka Tumová (asistent pedag.) 

o modrá třída: Jana Urbánková, Pavlína Šťavíková a Vlasta Němcová (asistent pedagoga) 

o bílá třída: Lenka Petříčková, Jana Poláková a Radka Strachoňová (asistent pedagoga) 

 

• seznamy dětí v jednotlivých třídách 

 

• jídelna: splatnost obědů je do 3. dne v měsíci (více informací u vedoucí stravování v jednotlivých jídelnách) 

- rodiče nových dětí si musí zajít do jídelny za vedoucí stravování a zaregistrovat se k odběru obědů 

o Městská střední odborná škola (MěSOŠ): na začátku docházky do MŠ se dává záloha 1 500 Kč 

(je vratná, na konci docházky do MŠ se vrací) → rodiče dětí již docházejících do MŠ musí doplatit 

500 Kč; obědy se platí zpětně vždy začátkem dalšího měsíce, posílá se přesná částka za snězené obědy 

o Základní škola (ZŠ): na začátku docházky do MŠ se záloha nedává; dopředu se posílá jakákoliv částka 

jako kredit pro strhávání obědů 

 

• školné na školní rok 2022/2023 je stanoveno na částku 390 Kč za kalendářní měsíc 

o školné lze uhradit na delší časové období jednorázově dopředu, ale je nutné dodržet termín 

kalendářního roku (např. září – prosinec 2022, poté následně v lednu platba leden – červen 2023) 

o NEPŘEPLÁCET! 

o školné převodem je splatné první tři pracovní dny v měsíci (tzn. na září musí být uhrazeno do 3. 9.) 

o číslo účtu: 1021448706/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte 

o předškoláci ani odložení předškoláci školné neplatí! 

o výše školného na letní prázdniny se liší a bude upřesněna v průběhu června 

 

• přítomnými rodiči byl odsouhlasen jednorázový poplatek 200 Kč na školní rok 2022/2023, který se bude 

od rodičů od poloviny září vybírat  

o vybrané peníze budou použity na nákup různých sladkostí a drobných předmětů, které se pořizují na 

výlet, hledání pokladu aj., které nelze vyúčtovat  

 

• docházka do MŠ, režim dne 

- MěSOŠ 

o příchod do MŠ: 6:30 – 7:55 (vstup do třídy nejpozději v 8 hod.!) 

o odchod po obědě: 

- žlutá třída: 12:30 

- červená třída: 12:45 

- modrá třída 13:00 



o odchod po spaní: (odpolední provoz je do 16:30) 

- žlutá třída: od 15:00 

- červená třída: od 15:15 

- modrá třída: od 15:30 

o čipy rodičům fungují vždy 5 minut před začátkem/koncem provozu  

(tzn. ráno 6:25 – 7:55, v poledne 12:25 – 12:55, odpoledne 14:55 – 16:25) 

- ZŠ 

o příchod do MŠ: 7:00 – 7:55 (vstup do třídy nejpozději v 8 hod.!) 

o odchod po obědě: 12:45 

o odchod po spaní: 15:00 – 15:30 

o čipy v bílé třídě nejsou, zvoní se na zvonek 

 

• provoz v jednotlivých třídách: 

o červená třída: od 6:30 

o žlutá třída: od 7:00 

o modrá třída: od 8:00 

- pokud ještě není v provozu žlutá třída, všechny děti se předávají do červené třídy 

- děti z modré třídy jsou trvale rozděleny buď do žluté či červené třídy (tam se i ráno i odpoledne předávají); 

pedagogové si je ze žluté či červené třídy vyzvedávají a v 8:00 společně odchází do modré třídy 

 

• organizace dne ve třídách: 

- je vyvěšena na nástěnkách u žluté a červené třídy 

 

• značky dětí, rozdělení dětí z modré třídy do třídy žluté a červené, režim dne v jednotlivých třídách: 

- jsou vyvěšeny na nástěnkách na chodbě u žluté a červené třídy 

 

• školní řád 

- je vyvěšen na nástěnce na chodbě MŠ a na webových stránkách   

- rodiče mají povinnost se se školním řádem seznámit! 

 

• školní vzdělávací program naší MŠ 

- je aktualizován a bude během září vyvěšen na nástěnce u žluté třídy a na webových stránkách    

 

• ŠKOLNÍ ŘÁD (některé důležité body): 

o předávání dětí do tříd – nutnost předat dítě vždy učitelce (neposílat děti do třídy samotné) 

o nikdy nepouštět cizí osoby do MŠ (jen ty, co znáte) 

o nemocné děti – do MŠ nesmí děti s rýmou, kašlem, teplotou, průjmy .. 

o chronické choroby – pokud má dítě nějakou chronickou chorobu, je to nutné nahlásit ve třídě a přinést 

potvrzení od lékaře; to stejné platí u alergií u dítěte – je nutné potvrzení od lékaře  

o chování rodičů k zaměstnancům MŠ – pokud nastanou nějaké problémy, řešit je hned 

 



o omlouvání dětí: 

- v jídelně si odhlásit oběd den dopředu  

➢ MěSOŠ: odhlašování obědu na další den do půlnoci (na internetu) 

➢ ZŠ: odhlašování obědu na další den do 13 hod. (na internetu), později je možné napsat e-mail 

vedoucí školní jídelny (jidelna@zsklobouky.cz) 

➢ v případě nemoci a neodhlášení obědu je možné oběd vyzvednout, ale pouze první den nemoci 

o v MŠ: 

➢ omlouvání dětí v SMS (každá třída má svůj vlastní telefon) 

- bílá třída: 777 620 659 

- žlutá třída: 776 360 980 

- červená třída: 776 173 943 

- modrá třída: 775 623 796 

➢ předškoláci: nutnost omlouvat v SMS a zároveň poslat e-mail (z důvodu nutnosti absenci 

předškoláků v MŠ evidovat) 

- e-mail: msklobouky.omluvenky@seznam.cz (POZOR ZMĚNA!!!) 

 

• COVID-19: 

o v MŠ nyní neplatí žádná omezení: děti jsou bez roušek, mohou zpívat, cvičit 

o pokud dojdou jiné instrukce, MŠ se jimi bude řídit 

 

• seznam věcí potřebných do MŠ: vše PODEPISOVAT (lihovkou, nálepkami)! 

o bačkory (vhodné, bezpečné) 

o pohodlné oblečení do třídy: tepláky, tričko, ponožky (punčocháče), zástěrku (sukýnku), svetřík.. 

o oblečení na pobyt venku: kalhoty (např. zateplené podle počasí), bundu, pokrývku hlavy, boty 

o pyžamo (každé pondělí přinést čisté pyžamo do skříňky, děti si ho přes týden nechávají na lehátku, 

v pátek se dává zpět do skříňky a bere domů na vyprání) 

o do skříňky náhradní spodní prádlo, tričko, kalhoty – pokud by se děti počuraly, popř. polily (děti 

z modré třídy toto vše 2x), pláštěnku, možno i gumáky 

o plastový hrneček (děti z modré třídy 2x) 

o hřebínek (pro holčičky) 

o papírové kapesníky v krabičce (nechat ve skříňce) 

 

• nošení hraček do MŠ: 

o dovolené jsou pouze plyšáci / knížka  

o nenosit do MŠ jiné hračky ani žádné cennosti (řetízky, prstýnky aj.) 

o zvážit vhodnost čelenek pro děvčata (např. různé čelenky s plastovými rohy atd.) 

 

• i v letošním školním roce bude v MŠ pracovat logopedka  

o pro vytipované děti / na popud rodičů 

o každý den odpoledne (dítě samotné, popř. i s rodiči – dle domluvy)  
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• facebooková skupina: MŠ Klobouky u Brna 

o je určena pouze rodičům, jejich děti jsou přijaty k docházce v naší MŠ 

o pokud rodiče nemají Facebook a nechtějí se do skupiny hlásit, mohou aktuální informace sledovat na 

webových stránkách MŠ (msklobouky.cz); popř. nahlásit ve své třídě (důležité informace se mohou 

rodičům předávat jiným způsobem – SMS, e-mail)  

o veškeré aktuální informace bývají zároveň na vývěsce MŠ (před budou MŠ), popř. na dveřích chodby 

  

• nové děti: při nástupu přinést vyplněné dokumenty (zmocnění, dohody aj.) 

 

• fotografie dětí: fotografie budou přidávány na web MŠ do Fotogalerie vždy koncem konkrétního měsíce, 

popř. v den konání nějaké akce (heslo na přístup do fotogalerie: msklobouky)  

 

• informace ohledně založení dětské skupiny (lesní školky): 

o skupina letos nebude otevřena z důvodu toho, že většina rodičů, kteří projevili zájem, nejsou kloboučtí 

o v zájmu MŠ ani města není zřizovat dětskou skupinu pro mimokloboucké děti 

o zájem ze strany klobouckých rodičů byl minimální 

  


