Základní škola a Mateřská škola Slapy
Informační brožura
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
MŠ je připravena zahájit nový školní rok. O prázdninách jsme vymalovali třídu
v přízemí, doplnili chybějící pomůcky a provedli generální úklid. Informace
potřebné pro nastávající školní rok se dočtete zde, příp. na webu školy.
Osobně bychom se s vámi rády sešly 6. 9. 2021 v 16.00 hod. v MŠ (třída v přízemí)
na krátké informační schůzce (organizace školního roku, rozdělení tříd, prostor
pro dotazy...).
Stále jsou platná některá hygienická omezení a doporučení pro provoz škol.
• Vstup do budovy je možný pouze hlavním vchodem. Dezinfekce je vlevo.
• Platí stále omezení vstupu cizích osob do budovy.
• Pokud do budovy školy vstoupíte, zapište své jméno a příjmení, dobu
odchodu a příchodu do sešitu umístěného vedle dveří do I. třídy.
• V případě zvýšené teploty nebo zdravotních problémů bude dítě
izolováno a vyzváni zákonní zástupci k jeho bezodkladnému vyzvednutí.
Dále bude školka postupovat podle doporučení manuálu a hygienické
stanice.
• Děti nebudou mít ručníky, budou používat jednorázové utěrky.
• Děti do MŠ prosím voďte do 8 hodin. Pozdní příchod narušuje výchovně
vzdělávací práci a hygienická opatření.
• Děti v MŠ se nemusí testovat a nemusí nosit ochranu úst.
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE WEB: http://www.montessorislapy.cz ,
PŘÍPADNĚ TABULE VE VSTUPNÍ CHODBĚ ŠKOLY.

OBECNÉ INFORMACE:
Kontakty:
Vedoucí učitelka MŠ: Romana Háková, tel.: 771 150 964, e-mail:
ms@montessorislapy.cz
WEB: http//www.montessorislapy.cz

ředitelka školy: Mgr. Lenka Pecková Šonková, tel.: 603 253 373
e-mail: reditel@montessorislapy.cz
zástupce ředitele: Mgr. Soňa Růžičková, tel.: 771 150 817
e-mail: zastupce@montessorislapy.cz
HESLO KE VSTUPNÍM DVEŘÍM VÁM POSKYTNOU VYUČUJÍCÍ. Prosím
nepředávejte ho svým dětem, zajistíte tak lepší bezpečnost ve škole.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022: Z provozních důvodů je MŠ během
všech školních prázdnin uzavřena (kromě posledních 14 dnů v srpnu).
Provoz školky začne ve středu 18. srpna 2021 pro přihlášené děti, ve středu 1. září pro
všechny děti.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny: 21. 2. - 27. 2. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Provoz školky bude ukončen 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 17. srpna 2022.
Provoz školky ve školním roce 2022-2023 začne ve čtvrtek 18. srpna 2022.

Podstatné změny – adresa, kontaktní údaje, zdravotní stav apod., nahlaste
neprodleně!

Na začátku školního roku vybíráme 500 Kč do fondu školky, ze kterého během
roku hradíme akce MŠ. Děti, které se zúčastní lesních dnů v MŠ + 200 Kč.
Lesní den v MŠ bude v letošním školním roce opět v pátek.
Sladkosti během roku do školky nepatří. Výjimečně při oslavě svátku nebo
narozenin.
Omluvenkou pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání je omluvný list, který
je u vedoucí učitelky MŠ k vyplnění. Je povinností zákonného zástupce dítě řádně
omluvit.
Do MŠ přineste:
2x podepsané povlečení (prostěradlo dostanete v MŠ na začátku školního roku)
1x podepsané bačkory
1x podepsaný sáček na věšák (přibližně 30 x 30 cm)
náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče, tepláky atd.)
pláštěnku, holínky (nebo jiné boty do deště)
2x hrneček
4x fotografie (pasového formátu)
Průběžně věci kontrolujte, obměňujte a doplňujte.
Každý poslední pátek v měsíci budete mít použité povlečení připravené na
věšáku v šatně. V pondělí přineste p. J. Dvořákové čisté.

ORGANIZACE DNE V MŠ:
6.30 – 8.00 příchod dětí do MŠ, spontánní hry dětí, individuální práce s dětmi
8.15 – 9.00 elipsa, montessori aktivity, řízená činnost, hygiena, dopolední
svačina
9.00 – 10.50 vycházka nebo pobyt na školní zahradě
11.00 – 11.50 oběd
12.00 – 14.00 odpočinek mladších dětí
12.00 – 13.00 odpočinek-relaxace na lehátkách nebo nespavé předškolní dětináhradní činnosti

13.00 – 14.00 montessori aktivity, činnosti dle zájmu dětí
14.00 – 14.30 hygiena, odpolední svačina
14.30 – 16.15 volná činnost, dílna (věkově smíšený kolektiv dětí)
14.30 – kroužky
Poznámka: Všechny činnosti režimu jsou pohyblivé, jsou prováděny
alternativně podle zájmu dětí, okolností a podmínek.
V případě příznivého počasí se využívá pohyb venku.

KROUŽKY MŠ:

ÚTERÝ

• KERAMIKA
(M. Multušová)
200,-Kč/pololetí
příplatek na materiál

15.00 – 16.00

Informace o naplnění kroužku u jednotlivých vedoucích.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ:
Romana Háková, vedoucí učitelka MŠ – kontaktní osoba, třída Myšky
Bc. Iva Menzelová, učitelka MŠ – třída Myšky
Markéta Multušová, DiS., učitelka MŠ – třída Kočičky
Anna Hýnová, DiS., učitelka MŠ – třída Kočičky
Jaroslava Dvořáková – provozní MŠ
Případná výuka dálkově (viz manuál MŠMT na webu školy) pro povinné
předškolní vzdělávání:
•

Je povinná.

• Zadávání úkolů přes e-mail nebo využití fyzické schránky pro předávání materiálů –
na plotě školy.

ŠKOLNÍ VÝDEJNA:
KONTAKTNÍ OSOBA: Jaroslava Dvořáková

Dítě v MŠ má nárok na: ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu.
Stravu odhlašujete dle informací na přihlášce.
V době nemoci dítěte je možné si první den vyzvednout stravu do jídlonosičů od
10.40 do 10.55 hod. Každý další den se za stravu již platí plná cena.
VÝDEJ STRAVY PRO MŠ:
ranní svačina: 8.00 – 8.30
oběd: 11.00 – 12.00
odpolední svačina: 14.00 – 14.30
CENY STRAVNÉHO
Ceny stravného:

Ranní svačina

dotovaná cena
9 Kč

Odpolední svačina

8 Kč

Oběd 3 - 6 let

18 Kč

plná cena

48 Kč

Vedoucí školní jídelny Malšice: Iveta Brunová, tel.: 381 277 431

Přejeme klidný školní rok 2021/22.
Pedagogický tým MŠ

