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  Číslo 1. září 2020     
 

                                                            
                                                                  
         z pěněnské                                                                    

                                                                                  školičky    
 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, 
 
vítáme Vás všechny po letních prázdninách v naší mateřské škole. Věříme, že jste 
společně se svými dětmi prožili krásnou dovolenou a užili si letních radostí.  Jistě jste 
si vy i děti pořádně odpočinuli a už se zase můžeme pustit společně do práce. 
Loňský školní rok poznamenala mimořádná situace, školka musela být uzavřena a 
většina našich akcí byla zrušena. Po opětovném otevření školky jsme si museli 
zvyknout na nová opatření týkající se provozu školy i režimu dne dětí. Víte sami, že 
v současné době není možné zabránit nebezpečí nákazy. Nové případy se objevují 
v každém regionu a podle počtu nakažených přibývají různá opatření. Pravidla pro 
provoz mateřských škol vydaná ministerstvem školství doporučují i nadále přísnější 
hygienické požadavky a některá ustanovení, která budeme dodržovat a s nimiž vás 
níže seznámíme. Věříme, že další omezení nebudou nutná, pokud se nám společně 
podaří daná pravidla dodržovat.  
Doufáme, že letošní školní rok bude pro nás všechny příznivější a budeme moci 
dětem zajistit pestrý a nijak nerušený program, aby pro ně byly chvíle strávené ve 
školce co nejšťastnější.  
 

                                                                                   Vaše paní učitelky 
 
 

Nová opatření k provozu MŠ Horní Pěna 
platná od 1. 9. 2020 do odvolání 

 
▪ Děti i pedagogický personál se v prostorách MŠ budou pohybovat bez roušek. 

▪ Každé dítě bude mít v plastové krabičce v šatně 1 roušku pro případ podezření 

z infekce. Roušky musí rodiče pravidelně kontrolovat. 

▪ Z hygienických důvodů si děti do MŠ nebudou nosit vlastní hračky. Pouze 

mladším dětem umožníme přinést si 1 malou plyšovou hračku na spinkání. 

▪ Ve třídách bude zajištěno časté větrání, pravidelné desinfikování prostor a 

předmětů 

▪ Neprodleně po přezutí a převlečení si děti musí důkladně umýt ruce mýdlem a 

teplou vodou. V průběhu dne bude dětem časté mýtí rukou připomínáno. 
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▪ Při příchodu dětí do MŠ rodiče minimalizují dobu pobytu v šatně na nezbytně 

nutnou, dítě předají  osobně učitelkám ve třídách, ale do tříd nevstupují. 

▪ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům infekce COVID –19 NESMÍ VSTOUPIT DO BUDOVY MŠ 

▪ V případě nutnosti bude dětem měřena teplota 

▪ Pokud se u dítěte projeví nějaké příznaky onemocnění, bude okamžitě 

izolováno. Dítě si nasadí roušku a pod dozorem učitelky vyčká na příchod 

rodiče.  

▪ Pokud dítě jeví jakékoliv příznaky nemoci, jsme oprávněni ho do MŠ 

NEPŘIJMOUT. Alergická rýma nebo kašel nebudou brány v potaz, 

návrat do MŠ pouze s potvrzením lékaře. 

 
V prostorách školy bude i nadále prováděna pravidelná desinfekce, denně budou 
takto ošetřeny kliky, stoly, židle i podlahy, WC a umývárny 
 

Z hygienických důvodů si děti ve třídě Rybiček nebudou prozatím čistit po 
obědě zuby. Ve třídě Pastelek ano, budeme ale žádat pravidelnou výměnu 
zubních kartáčků – 1 za měsíc. 
 
Další možná opatření se budou řídit stupněm pohotovosti na tzv. semaforu 
ochrany veřejného zdraví, pokud bude náš region označen zelenou nebo 
žlutou a červenou barvou, je možné zpřísnění těchto opatření. 
 

 

 

 

Akce školy 
 
Naše školka pořádala každý rok dvě tvořivé dílny pro děti a rodiče – podzimní nebo 
vánoční a na jaře velikonoční. Z důvodů mimořádných opatření se prozatím nebude 
podzimní  dílna konat. Zda se budou moci pořádat další školní akce s účastí rodičů 
zatím nevíme. Veškeré informace se dozvíte buď z našich Zpráviček nebo na našich 
webových (modrých) stránkách MŠ.  
 

 

 
 
Divadla v MŠ a kulturní fond 
 
Rozhodli jsme se, že divadelní představení se v MŠ již opět budou konat. Každý měsíc 
děti shlédnou jedno nebo dvě divadelní přestavení nebo hudební program. Víme, že 
divadélka ve školce se dětem moc líbí, některé z dětí ze zde s nimi setkávají poprvé a 
seznámí se tak schováním, které patří ke společenským akcím. Samozřejmě budeme 
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dodržovat veškerá hygienická pravidla a budeme sledovat aktuální situace stupňů 
pohotovosti tzv. semafor ochrany veřejného zdraví. V případě rizika výskytu nákazy 
se přizpůsobíme situaci a případně tyto akce zrušíme. A abychom co nejvíce omezili 
riziko na minimum, budou se divadélka konat venku na terase školky, samozřejmě 
pokud to počasí dovolí. 
 
Platba kulturního fondu  - na začátku školního roku zaplatí rodiče částku 800, - 
Kč. Z této částky bude dětem odečítáno vstupné na divadelní představení, případně 
jízdné, mikulášský balíček.  
Děti, které do MŠ již v loňském roce docházely, mají na účtu kulturního fondu 
přeplatek. Doplatí pouze částku do celkové sumy 800, - Kč. Rodiče obdrží v prvním 
týdnu lístek s částkou, kterou zbývá doplatit. Kulturní fond zaplaťte prosím 
v hotovosti P. ředitelce Jedličkové do konce září. 
 
 
 

  

 

 
TŘÍDA  RYBIČEK 

 
Vážení rodiče, milé děti, 
vítáme Vás u dalšího vydání našeho 

informačního časopisu „ Zprávičky z pěněnské 
školičky“, ve kterém Vás budeme informovat o dění v 
naší školce, o plánovaných akcích, o připravovaných 
činnostech, které s dětmi v následujícím měsíci 
uskutečníme, i do jaké míry se nám naplánované 
činnosti  podařilo naplnit. Kromě informací pro Vás 
uvítáme také podněty i připomínky od Vás. 

Každé vydání tohoto časopisu Vám bude k dispozici vždy začátkem nového 
měsíce v prostorách šatny naší třídy, třídy Rybiček.  

Vždy v prvním zářijovém vydání našich zpráviček se tak trošičku zamýšlíme nad 
uplynulými prázdninami, spojenými s výlety, zábavou, společnými zážitky. Možná 
nám bude i malinko líto, že tolik očekávané letní období se s námi ve správný čas 
rozloučí. I když řečeno slovy klasika: „ Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastný“, která by si zasloužilo díky svým rozmarům, kdy nás obdařilo dešti, 
chladem, ale i téměř tropickými dny. Pro někoho se toto léto mohlo jevit celkem 
nestandartně, jiný je šťastný za vláhu a osvěžení. Stejně tak neobvykle probíhalo i 
několik uplynulých měsíců. Vzhledem k nastalým situacím jsme se nejenže nemohly 
vídat s našimi dětmi, ale i zápis našich  nových kamarádů do školky musel být 
proveden bez jejich přítomnosti a děti tak neměly možnost se alespoň částečně 
seznámit s prostředím, ve kterém budou trávit určitou část dne.  

Do naší třídy  Rybiček bylo v letošním roce přijato 8 nových dětí. A zde bychom 
se chtěly pozastavit a společně se rodiči našich nových kamarádů  zamyslet: nástup 
do mateřské školy je pro Vaše děti zcela novou a neznámou skutečností. Pro mnohé 
z nich je to první velké odloučení od rodičů, od maminky, podmíněné ještě novým, 
neznámým prostředím,  ,,cizími“ dospělými i dětmi. Tento první krok k samostatnosti 
Vašeho dítěte s sebou nese jistou psychickou zátěž, doprovázenou strachem a 
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obavami z odloučení od svých blízkých.. Jsme si vědomy toho, že každé dítě může 
reagovat na tuto náhlou změnu jinak, možná budeme překvapeny, jak ten svůj velký 
první krok zvládnou. Pochopitelně záleží na vzniklé situaci, vždy najdeme společné 
řešení: můžete svému dítěti pomoci se zvykáním tím, že jej necháte ve školce pouze 
na určitou dobu, vždy Vás budeme informovat, jak Vaše dítě zvládlo byť jen krátký 
pobyt s námi a  domluvíme se, jak nejlépe pokračovat v  jeho adaptaci. Dětem se 
individuálně věnujeme, snažíme se je zabavit, zaujmout, aby si z prvních dnů ve 
školce odnášely jen příjemné zážitky.  

„Velkou neznámou“ pro naše nové kamarády  bude jak neznámé prostředí, 
zaměstnanci a děti, ale také nejspíše poněkud odlišný režim dne, který Vám stručně 
přiblížíme : provoz MŠ je od 6,15 do 16,15 hodin. Děti přicházejí do 8,30 hod., poté 
se trochu protáhneme za využití ozdravných cviků a pohybových her. Následuje 
dopolední svačina a od 9,00 hod. tzv. Řízená činnost, při které se snažíme podle 
týdenního tématu dětem rozšířit jejich znalosti a dovednosti. Od 10,00 hod. se 
připravujeme na pobyt venku – často chodíme na vycházky do přírody a využíváme i 
zahradu MŠ. Po návratu společně  obědváme a od 12,00 do 13,45 hod. je dětem 
poskytnut odpolední odpočinek. Pro děti, které neusnou, máme připravené 
individuální činnosti. Od 13,45 probíhá odpolední svačina, poté se děti věnují 
společným hrám a čekají na své rodiče. Výše zmíněný týdenní plán, podle kterého 
celý daný týden s dětmi pracujeme, je vyvěšen na nástěnce v šatně naší třídy. Zde 
jsou též vystavené značky se jmény dětí, které se shodují se značkami v šatně, v 
umyvárně i na povlečení postýlek.  

V tomto měsíci s tématem „ Šlapu si to do školky, pro kluky i pro holky“ budeme 
děti seznamovat právě s jejich značkami a místečky u stolečků, v šatně a v 
umývárně. Poznají nové kamarády,vybavení naší třídy, postupně se seznámí s 
režimem dne i ostatními prostory naší školky. Pokusíme se nastavit si pravidla pro 
společné soužití našeho nového kolektivu. Naše snaha bude cílená právě k 
usnadnění této velké životní změny našich nových kamarádů, budeme se snažit v 
dětech vytvořit důvěru, potlačit počáteční obavy. Věříme, že se nám společnými 
silami povede vyloudit úsměv na dětských tvářích a že Vaše děti se u nás budou cítit 
spokojeně a bezpečně. Abychom si společné chvilky dostatečně užili, využijeme 
zajímavé hry, obrázky, říkanky, písničky. 

Prosíme, dětem s sebou připravte hrneček na pití, přezůvky, náhradní oblečení 
(včetně spodního prádla), pláštěnku, holinky, podložku do postýlky, pyžámko ( platí 
pro děti, které budou odpoledne odpočívat) a oblíbenou osobní hračku – prosíme 
pouze jednu. Vše, kromě hračky prosíme podepsat. 

Jako každý počátek školního roku, tak i letos některé naše děti povyrostly a 
postupují do třídy „ Pastelek“, přejeme jim, ať jsou v novém kolektivu spokojené. 

    
 Přijďte mezi nás, uvidíte,že si užijeme spoustu zábavy, už se na Vás těšíme! 

     Ivana Grábnerová, Bc Radka Hurych Hájková 
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TŘÍDA PASTELEK 
 

Prázdniny skončily a my se spolu 
opět scházíme ve třídě Pastelek. 
v letošním roce bude ve třídě 22 dětí. 
Početní převahu budou mít holčičky, ale 
kluci jistě nezůstanou pozadu.☺  

Do naší třídy přechází starší děti za 
třídy Rybiček, některé do Pastelek 
docházely již v loňském roce a přivítáme 
také jednu novou kamarádku. Ve třídě 
Pastelek budou i nadále paní učitelky 
Hana Jedličková, Bc Hana Koudelková a 
školní asistentka a v odpoledních 
hodinách i učitelka Petra Kolářová. Nový 
školní rok začneme tématy, která budou zaměřena na vzájemné poznávání se, 
utváření společných pravidel soužití v naší třídě a navazování nových kamarádských 
vztahů mezi dětmi. S dětmi začneme pracovat zpočátku pozvolna, abychom jim dali 
dostatek času na přivyknutí si způsobu vedení činností v naší třídě, který bude 
hlavně pro mladší děti trochu jiný než byly zvyklé. Jelikož bude většina děti v naší 
třídě předškoláky, je třeba jim zajistit dostatečnou předškolní přípravu. Pro děti to 
znamená, že se budou učit pracovat samostatně, ale i na společných úkolech 
spolupracovat s kamarády. Zadané úkoly budou odpovídat věku dětí, varianty budou 
pro mladší i starší děti. Dále by měly děti zvládat samostatně oblékání, stolování i 
hygienu. Být citově vyspělé, zvládat odloučení od rodičů, komunikovat s dalšími 
dospělými i dětmi. Samozřejmě, že všechno má svůj čas a pokud se dětem nebude 
zpočátku dařit všechny tyto dovednosti zvládat, tak jim pomůžeme.  
 
 
Co se týče režimu dne v naší třídě, tak ten je následující: 

▪ V půl 8 začíná provoz ve třídě Pastelek 

▪ Ráno si děti hrají, jsou jim nabízeny společné tvořivé činnosti – malování, 
stříhání, také se dětem věnujeme individuálně. 

▪ Následuje ranní cvičení, hygiena, svačina – vzhledem k mimořádným 
opatřením si děti nebudou sami mazat pečivo, ani připravovat na stolování, 
svačinu jim vydá paní kuchařka na talířku 

▪ Řízené činnosti – didaktické hry, procvičování motoriky, grafomotoriky, 
jazykové chvilky, procvičení početních představ, poznávací činnosti, hudební 
chvilky atd. – probíhají po svačině 

▪ Při pobytu venku umožníme dětem dostatek času pro volné hry - v lese, na 
zahradě školy. Budeme si také ukazovat, co všechno přírodě můžeme nalézt, 
učit se pohybu v okolí komunikace, poznávat plody v zahradách atd. 

▪ Následuje hygiena a oběd  i zde budou dětem podány příbory a talíře, děti si 
pouze po sobě použité nádobí odnesou do kuchyňky 

▪ K odpočinku na lehátkách se v naší třídě převlékají do pyžámek pouze mladší 
děti, předškoláci si přinesou vlastní polštářek a deku a případně tepláčky na 
převlečení na lehátko. Po krátkém odpočinku předškoláci pracují v menších 
skupinkách u stolečků s paní učitelkou na individuální předškolní přípravě. 

▪ Po odpolední svačině si děti hrají a v 15, 00 hodin přecházíme do třídy 
Rybiček, kde se děti rozcházejí domů  
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Omlouvání absence předškoláků 
Jelikož je ustanovena povinná předškolní docházka, měly by děti do školky docházet 
pravidelně. Nepřítomnost dítěte v MŠ bude nutné omluvit, pro záznam použijeme 
omluvný list, který mají paní učitelky ve třídě. Omlouvání absence se netýká období 
školních prázdnin (podzimní, jarní, pololetní…). 
 
 

Logopedická prevence 
V obou třídách budou opět pracovat logopedické asistentky Bc Hana Koudelková a 
Ivana Grábnerová. Budou sledovat vývoj řeči u dětí a konzultovat s rodiči další 
postup nápravy řeči. S dětmi budou potom pracovat v malých skupinách na 
logopedické prevenci – cvičení motoriky mluvidel, artikulační cvičení a další úkoly pro 
celkový rozvoj dětí. Tyto chvilky ovšem nenahrazují logopedickou péči, kterou 
mohou zajistit pouze kliničtí logopedi. 
 
 
Víte už zřejmě všechno, abychom mohli spolu začít další školní rok. Pokud byste 
samozřejmě potřebovali s námi o čemkoliv mluvit, měli nějaké dotazy k pobytu 
vašeho dítěte ve školce, případně potřebovali konzultovat vzdělávací postup u vašich 
dětí, jsme tu pro vás. Je možné domluvit si schůzku a vše společně vyřešit. Těšíme 
se na spolupráci.  
 
                                                                   Hana Jedličková, Bc Hana Koudelková 
 

 

    Děti ve třídě Pastelek potřebují: 
▪ Předškoláci polštářek a  malou tenkou deku  
▪ Hrneček na pití 
▪ Kartáček a pastu na zuby, holčičky hřeben 
▪ Holínky, pláštěnku 
▪ Dostatek náhradního oblečení, včetně spodního prádla (pro děti které se 

nepřevlékají do pyžama náhradní tepláky na lehátko) 
▪ Podle potřeby podložku na lehátko 
▪ Přezůvky 
▪ 2 x ročně balení papírových kapesníků 

 

 

 

 
 

 

 

Kurz Angličtina hrou 
 
Ve výuce kurzu anglického jazyka dojde ke změně. Paní učitelka Cihlová, které děti 
v loňském roce vyučovala, odchází na mateřskou dovolenou. Zatím máme v jednání 
zajištění výuky novou paní učitelkou. Kurz bude probíhat od října, až  se dozvíme 
další podrobnosti, tak vás budeme informovat na webových stránkách a na 
nástěnkách v šatnách tříd.  
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Plánované akce – září: 
 

▪ 18. 9. v pátek v 9, 15  přijede do MŠ divadlo „Z bedny“ s pohádkou „Ježčí 
školka“, cena za představení je 50, - Kč 

▪ 29. 9. v úterý v 9, 00 hodin přijede do MŠ pan Viktor s loutkovým divadlem, 
cena za představení je 50,- Kč 

 
 

 
 

 
Webové stránky školy 
 
Naše webové stránky naleznete na adrese www.mshornipena.cz. Zda si můžete 
přečíst veškeré informace o škole, dozvíte se podrobné informace o jednotlivých 
tématických blocích, které jsme v MŠ realizovali, jaké činnosti a aktivity byly dětem 
nabídnuty. Najdete zde veškeré kontakty na nás i školní jídelnu, fotogalerii,  školní 
časopis, jídelní lístek, dokumentaci a další aktuální informace.  
Budeme rádi, když budete naše stránky pravidelně sledovat, hlavně kvůli vaší 
dostatečné informovanosti o dění v MŠ. 
 

 
 

 

Informace k provozu mateřské školy 
 

Provozní doba školy je od 6, 15 do 16, 15 hodin. 
 
Prosíme rodiče, aby přivedli děti do Mš do 8, 30 hodin, aby nebyl narušen režim 

dne ve třídách. Děkujeme. 
 

o 6, 15 – 7, 30 děti se schází ve třídě Rybiček 
o 7, 30 – zahájen provoz třídy Pastelek 
o 8, 30 – ranní cvičení  
o 8, 45 – hygiena, svačina 
o 9, 00 – 10, 00 – řízené a individuální činnosti 
o 10, 00 – 11, 15 pobyt venku 
o 11, 15 – oběd třída Rybiček 
o 11, 30 – oběd třída Pastelek 
o 12, 00 – odpolední klidový režim ( podle tříd ) 
o 13, 45 – 14, 15 svačina 
o 15, 00 – ukončen provoz třídy Pastelek – děti se přesunou do třídy Rybiček 
o 15, 00 – 16, 15 – odpolední hry, pobyt venku 
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Odhlašování dětí ze stravování ve školní jídelně 
 
 

Odhlásit dítě ze stravování a docházky do MŠ na následující den je možné  
výhradně u vedoucí školní jídelny - p. Kolářové tel. číslo : 607 545 052, nebo u 
paní kuchařky S. Mikulíkové tel. číslo : 773 277 887 a to telefonicky nebo SMS 
zprávou do 14, 00 hodin. 
Pokud dítě nestihnete odhlásit do 14, 00 hodin, je možné vyzvednout si následující 
den oběd v MŠ a to do 11, 00 hodin. Nárok na vyzvednutí oběda máte pouze první 
den absence dítěte. 
Pokud budete potřebovat odhlásit vaše dítě po 
víkendu, je možné pouze v pondělí odhlásit stravné 
ještě v době od 6, 00  do 8, 00 hodin nejdéle.  
 
Pokud dítě ze stavování neodhlásíte a dítě se 
nedostaví do MŠ, počítá se vám plná cena stravného 
první tři dny absence. Na další dny je dítě ze 
stravování odhlášeno a je podmínkou jej opětovně 
přihlásit a může se stát, že opětovně nepřihlášené 
dítě nebude mít nárok na stravu a nástup do MŠ 
v tento den nebude možný. 
Před nástupem dítěte zpět do MŠ (po absenci) je 
nutné opětovně nejpozději den předem do 14, 00 
hodin dítě ke stravování přihlásit. Toto opatření je nutné 
z důvodu přípravy normování stravy. Děkujeme za pochopení. 

 
 

 

Oslovujeme rodiče 
 
Chtěli bychom tímto slovit rodiče nebo prarodiče, kteří by byli ochotni nám pomoci. 
Jsme sice kolektiv zručný, ale občas by se nám hodila nějaká šikovná mužská ruka, 
která by dokázala třeba opravit rozbitou hračku, pomoci s drobnými opravami 
nábytku a podobně. Také nám občas chybí trocha té fyzické síly s přenášením 
některých těžších věcí, i zde bychom ocenili, kdybychom věděli na koho se 
obrátit.☺☺☺ Předem moc děkujeme. 
 
Oceníme i vaší další nabídnutou pomoc a spolupráci, vaše nápady a náměty pro naše 
činnosti jsou vítány.  
 

 
 

 
 
V měsíci září popřejeme k narozeninám Oliverkovi, Karolínce a Justýnce, svátek 
oslavíme s Adélkou a Vašíkem. 
 


