
Informace pro rodiče 

 
Milí rodiče, připravila jsem pro Vás základní informace k chodu Mateřské školy Kublov od 1.9.2021. 

Prosím o Vaši důvěru. Pokud budete cokoli potřebovat, obracejte se na ředitelku i učitelky. Jsme 

připraveny všechno řešit společně. 

1/ Proticovidové opatření 

V souvislosti s nařízením ministerstva školství a zdravotnictví ohledně Covid-19  platí od 1.9.2021 

následující /Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN/: 

OBECNÉ PODMÍNKY VSTUPU DO PROSTOR MŠ  

1. Dospělé, kteří doprovázejí dětí, vstupují do vnitřních prostor mateřské školy pouze 

s použitím: respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Prosíme 

dospělé, aby použili dezinfekci u vchodu. Rodiče nevstupují zbytečně do jiných prostor 

mateřské školy, než je šatna, případně umývárna. 

2. Po převlečení dítěte v šatně je nezbytné, aby si umylo důkladně ruce mýdlem. Prosíme o 

Váš dohled. Do třídy dítě vstupuje s umytýma rukama. 

3. Pokud bude mít dítě projevy respiračního onemocnění prosíme nevoďte jej do mš. Pokud 

se tyto projevy objeví při pobytu v mš, musíme dítě izolovat a volat rodičům, aby si dítě 

odvedli.  

4. Ložní prádlo a ručník svého dítěte prosím perte při teplotě nad 60°C 



 

PODMÍNKY VSTUPU DO MŠ PO NÁVRATU ZE ZAHRANICÍ 

Dle Ochranného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR /Č. j.: MZDR 20599/2020-

96/MIN/KAN/ 

Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze 

zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských 

zařízení s důrazem také na mateřské školy. 

Seznamte se prosím s tímto opatřením. ZDE 

VŠECHNY OSOBY, které se pohybují v prostorách mateřské školy jsou povinny nahlásit návrat ze 

zahraničí a dle postupovat dále dle Opatření.  

  

POKUD SE VE VAŠÍ RODINĚ OBJEVÍ NÁKAZA Covidem 19, popřípadě budete v karanténě, nahlaste 

tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy.  

 

1/ k personálnímu zajištění, kontaktům a provozu školy 

Ředitelkou školy a učitelkou na druhé třídě je Bc. Marie Rumpíková DiS. 

Učitelka na 2.třídě – Blanka Orthová 

Učitelka na 1.třídě – Mgr. Veronika Lhotáková,  Bc. Jana Haznerová 

Asistentka pedagoga – Jana Biskupová 

Paní kuchařka – Irena Merhautová 

Paní školnice – Blanka Chotašová 

Kontakty: 

Kontaktní telefon - 311 585 119,  kancelář ředitelky -313 109 981 

Pouze v nejnutnějších případech osobní telefon ředitelky 774 744 392 

Emailová adresa - rumpikovamarie@seznam.cz 

Web – mskublov.wordpress.com 

Facebook – MŠ Kublov 

 

Omlouvací telefon na stravné – 773 633 494 /strava bude omluvena, pokud pošlete zprávu do 6.30/ 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-9.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
mailto:rumpikovamarie@seznam.cz


PROVOZ ŠKOLY -  denně od 7.00 – 17.00 

POZDĚJŠÍ PŘÍCHOD PROSÍM HLASTE DOPŘEDU, PŘÍPADNĚ ZAVOLEJTE. V 8.00 BY MĚLY BÝT DĚTI NA 

TŘÍDÁCH, ZAČÍNÁ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. 

-všechny děti se scházejí do 7.30 dole, poté si je paní učitelka z první třídy odvádí 

Denní režim 1.třídy 

7.00 - 7.30 -   scházení dětí ve 2.třídě v přízemí 

7.30 - 8.00 -   odchod dětí s učitelkou do 1.třídy 

8.00 - 8.15 -   ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, relaxační a adaptační aktivity, výtvarné 

a pracovní činnosti dle volby učitelky a aktuální situace na třídě 

8.15 - 8.45   -   odchod na svačinu, pobyt v jídelně 

9.00 - 9.30   -   dopolední výchovně vzdělávací činnost 

9.30 - 10.00 -   sebeobslužné činnosti v šatně, odchod na pobyt venku 

10.00 - 11.30 - pobyt venku, hravé činnosti s přírodninami, pohybové a poznávací činnosti, příchod 

do školky, sebeobslužné činnosti v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd 

11.30 - 12.00 - oběd 

12.00 - 13.00 - relaxační činnosti ve 2.třídě, příprava na odpolední odpočinek 

13.00 - 14.15 - odpolední odpočinek, relaxační činnosti, komunikativní činnosti, vyprávění nad 

knížkami, poslech pohádky, relaxační hudby 

15.00 -              odpolední svačina 

15.15 - 17.00 - odpolední činnosti dětí, rozchod domů 

 

 

Denní režim 2.třídy 

7.00- 8.15 -    scházení dětí, spontánní činnosti, výtvarné a pracovní, hudební, pohybové,  

                       dle zájmu dětí, individuální činnosti s předškoláky  

8.15 - 8.45 -   ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, relaxační a adaptační  

                       aktivity, výtvarné a pracovní činnosti dle volby učitelky a aktuální situace  

                       na třídě, příprava na svačinu 



8.45 - 9.15 -   odchod na svačinu, pobyt v jídelně 

9.15 - 10.00-  dopolední výchovně vzdělávací činnost 

10.00 - 12.00 -sebeobslužné činnosti v šatně, odchod na pobyt venku, pobyt venku, hravé  

                        a poznávací činnosti v přírodě, návrat do mš, sebeobslužné činnosti  

                        v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd 

12.00 - 12.30 - oběd 

12.30 - 13.00 - relaxační činnosti, příprava na odpolední odpočinek 

13.00 – 15.00-  odpolední odpočinek, relaxační činnosti, činnosti předškolních dětí, komunikativní                   

                           činnosti, vyprávění nad  knížkami, poslech pohádky, relaxační hudby 

15.00 -              odpolední svačina 

15.15 - 17.00 - odpolední činnosti dětí, rozchod domů 

3/ informační systém 

Webové stránky, nástěnky v budově školy, učitelky, ředitelka školy. 

 

4/ke spolupráci s rodiči 

 Zásadně Vám chceme podávat pravdivé, nezkreslené a nezbytné informace 

Dodržujeme GDPR, prioritou je pro nás ochrana soukromí rodiny a údajů o dětech, diskrétnost. 

Veškeré dotazy ohledně dětí řešte prosím s učitelkou, případně s ředitelkou, kdykoli se na nás 

s důvěrou obracejte. 

5/ k modelu školy 

- osobnostně orientovaný, zaměřený na dítě a jeho individualitu, možnosti volby, podpora   

  kompetencí dětí, nabídka činností, motivace 

-všechny děti musí poznat lásku, přijetí, společenství, kde jsou uznávané se všemi svými odlišnostmi 

-realizace těchto cílů průběžně v celém výchovném procesu 

6/ úplata, stravování 

Úplata v mateřské škole činí 400,- na měsíc a je vybírána v hotovosti v kanceláři ředitelky. Výběrové 

dny jsou předem oznámeny. 



Stravovací model naší školy je zaměřen na zásady nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví. 

Vyváženost stravy kontroluje ředitelka školy, která též sestavuje jídelníček a sleduje výživové hodnoty 

tak, aby každé jednotlivé jídlo splňovalo všechny zásady zdravé stravy. 

Jídelníček můžete nalézt na stránkách školy a též na nástěnce u dveří do kuchyně.  

Platba za stravování – děti, kterým je ve školním roce 2021/22 -  6 a méně let: 

Polodenní strava 35,- 

Celodenní strava 44,-  

Děti, kterým bude ve školním roce 2021/22 - 7 let: 

Polodenní strava 37,- 

Celodenní strava 47,-  

Stravné a jeho vyúčtování naleznete opět na webových stránkách a vyvěšeno na nástěnce vždy 

následující měsíc.  

První platba stravného, záloha, která bude doúčtována na konci školního roku, činí 800,-. Tuto částku 

prosím zašlete v průběhu měsíce září 2021 na účet mš pod variabilním symbolem Vašeho dítěte.  

Platby zasílejte na účet mateřské školy - 181839437/0300.  

Prosím nezapomínejte na variabilní symbol dítěte! 

7/ výbava dítěte do mš 

Nutné vybavení – náhradní prádlo, oblečení na ven, pláštěnka, pevné bačkůrky, 3 ks roušek 

v omyvatelné krabičce, zubní pasta a kartáček. 

V době možného donesení klíštěte z vycházky /jaro až podzim/ nastříkejte své dítě dle uvážení doma 

před odchodem do mš repelentem, na který nemá Vaše dítě alergii. Repelent působí až 8 hod. 

V letních slunných dnech namažte prosím své dítě doma ochranným prostředkem proti slunci. Během 

pobytu venku učitelka každé dítě ještě jednou namaže dětským ochranným prostředkem s vysokým 

faktorem ochrany. 

5/ platby 

Úplata - školné  400,-/měsíc (hotově v mš) 

800,- záloha na stravné (na účet mš) 

 

6/podávání léků v mš je nepřípustné 

Pokud dítě užívá lék pravidelně, je nutné vyplnit příslušné potvrzení /na vyžádání u ředitelky školy/. 



O zdravotním stavu dítěte podejte prosím informace. 

7/děti prosím veďte k přivítání a rozloučení 

Prosíme, veďte děti k pozdravu. Když přichází do mateřské školy, i když se odpoledne loučí.  

8/fotografie dítěte 

-prosím o donesení fotografie dítěte do společného tabla 

10/ložní prádlo, ručníky 

Ložní prádlo se svléká jednou za tři týdny, rodiče dostanou prádlo k vyprání domů, v naší mateřské 

škole nejsou prostory, kde by se mohlo prádlo prát a sušit.   

Jednou za týden jsou měněny ručníky /dle potřeby častěji) praní doma 60° 

Dětem jsou poskytovány i ručníky papírové. 

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM, PŘÍJEMNÝ POBYT V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


