
 

1 

 

 

  Číslo 1. září 2021    
 

                                                            
                                                                  
         z pěněnské                                                                    

                                                                                  školičky    
 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, 
 

je 1. září a pro nás všechny začíná nový školní rok. S některými z Vás se již 
dobře známe a s dalšími se brzy seznámíme. Čeká nás společná péče o Vaše děti. 
Naší snahou je vytvořit dětem příjemné prostředí s vstřícnou atmosférou, kde budou 
rády a spokojené. Celý den bude pro děti zajištěn vhodný program, kdy se budou 
učit něčemu novému, ale budou mít i čas pro svou vlastní hru. Věříme, že tento rok 
již nebude narušován dalšími mimořádnými událostmi a bude moct probíhat podle 
našich plánů a představ. Těšíme se na společná setkávání a přejeme nám všem 
klidný a spokojený rok. 

 
O tom, co se děje a co nás čeká v naší školce, se vždy dozvíte. Již několik let 

vychází každý měsíc náš školní časopis „Zprávičky z pěněnské školičky“, máme 
vlastní webové stránky www.mshornipena.cz a od minulého roku i facebookový 
profil.  

Sledujte prosím některý z těchto zdrojů, sdělujeme Vám zde nejen 
informace o našich aktivitách, ale i důležitá ostatní sdělení (platby, 
kroužky, plánované akce…) 

 
Pro rodiče, kteří by se chtěli připojit k našemu faceboovému profilu – obraťte se, 

prosím, na správkyni profilu, je jí paní Veronika Jedličková – kontakt: tel. 728 753 583 
dvjedlickovi@gmail.com. 

Na našem profilu najdete pravidelnou fotodokumentaci činností, informace školy, 
náměty pro činnosti, ale je zde i prostor pro sdílení zážitků a Vašich námětů. 

 
Pro naši dobrou vzájemnou spolupráci je důležité, abychom spolu dobře 

komunikovali. S veškerými dotazy nebo podněty se obraťte na vaše učitelky ve 
třídách. V případě potřeby lze domluvit i individuální konzultace ohledně prospěchu 
vašich dětí.  
 
Kontakty na naši školu: 

Telefon třída Rybiček (horní) – 734 178 195 

Telefon třída Pastelek (dolní) – 384 388 103 

Email školka: skolka@hornipena.cz 

Email třída Pastelek: hana.skolkahp@seznam.cz 

http://www.mshornipena.cz/
mailto:dvjedlickovi@gmail.com
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Pro bezpečný pobyt dětí v mateřské škole je třeba dodržovat 
následující pravidla. Další důležité informace k hygienickým a 
bezpečnostním opatřením naleznete na našich webových stránkách 
– v sekci – Pro rodiče. Přečtěte si prosím tyto informace a o to, že 
jste s nimi byli seznámeni, nám potvrďte svým podpisem na 
záznamový arch, který mají paní učitelky na třídách. Děkujeme. 
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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 

 
 

 
 

TŘÍDA RYBIČEK 

 
 

Září klepe na dveře, 
školka zase otevře. 

Přijde do ní mnoho dětí, 
bude jich tu jako smetí. 

Stanou se z nich kamarádi, 
co se mají spolu rádi.  

 
 

Prázdniny jsou nezadržitelně za námi, letní dovádění, výlety a dovolené jsou 
nevymazatelně uloženy v našich vzpomínkách a k nám se pomalými krůčky blíží 
podzim se svými mlhavými rány, ale i s plnou náručí bohaté úrody a s kouzelnou 
paletou barev. A my Vás opět vítáme u nového vydání dalšího ročníku našich „ 
Zpráviček z pěněnské školičky“. Zde Vás budeme, stejně jako každý rok, pravidelně 
informovat o tom, co jsme s dětmi prožily, co zajímavého plánujeme, co se chystáme 
organizovat. Tyto zprávičky Vám budou začátkem každého měsíce k dispozici v naší 
šatně.  

 A nyní k naší třídě „ Rybiček“ : 
Některé děti, které do naší třídy docházely v loňském školním roce, nám 

postoupily do třídy starších dětí, do „Pastelek“ a k nám zamíří první krůčky našich 
nových deseti kamarádů. Vzhledem k situaci, ve které se konal „Zápis do MŠ“, se 
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mnohé z našich nově příchozích dětí neměly možnost blíže seznámit s naší školkou, 
tím spíše může být jejich nástup trošku obtížný. Počátek docházky do mateřské školy 
je událostí, týkající se celé rodiny. Tento důležitý okamžik může být spojen s 
nejistotou, spojenou s obavami, jak bude dítě tento přechod zvládat a jak se podaří 
tento náročný moment překonat. Děti nastupují do cizího, neznámého prostředí, kde 
zůstanou určitou část dne bez přítomnosti rodičů. Tato situace je pro ně zcela nová, 
každé dítě nemusí dobře snášet odloučení od maminky, má obavy ze zatím 
nepoznaného, náhle se ocitne ve zcela odlišném prostředí plném neznámých osob – 
jak zaměstnanců, tak i dětí. Zároveň si pomalu zvyká na jiný režim - i malá změna 
může být pro dítě určitou zátěží. Tento první životní krok prožívá každé dítě 
individuálně. Některé si brzy zvykne na učitelky i děti, brzy se zapojí do kolektivu i do 
společných činností, pro jiné může být toto období náročnější a jeho „ zvykání“ 
dlouhodobější. Proto první měsíc ve školním roce přizpůsobíme jednotlivým potřebám 
našich nových kamarádů, pomůžeme jim překonat zábrany, případný ostych a obavy. 
Věříme, že se brzy vzájemně poznáme, dětem nastolíme pohodovou atmosféru, 
pokusíme se jim vytvořit důvěryhodné prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. 
Po dohodě s Vámi – rodiči přizpůsobíme i čas, který by Vaše dítě v prvních dnech 
docházky mohlo strávit v naší třídě. Děti, které do naší třídy již docházely, budou 
našim novým dětem oporou i dobrými kamarády.  

  Vždy v prvním měsíci nového školního roku začínáme děti postupně 
seznamovat s prostředím třídy, herny a ostatních prostor. Aby děti získaly pocit 
bezpečí a jistoty, každé bude mít své pevné místo u stolečků, v šatně a v umývárně 
označené značkou – obrázkem. Abychom potlačily případné obavy, či nesmělost 
našich nových kamarádů, při všech činnostech nám vždy pomáhá plyšová hračka – 
maňásek -  letos nás bude vzájemným poznáváním, společnými hrami a objevováním 
všeho nového provázet pejsek s kočičkou. Pomohou nám najít naše místečka, ukážou 
nám všechny hračky, vytvoří s námi společná pravidla, budou s námi zpívat, naučí 
nás říkanky, dokážou nám, že si umějí nejen povídat, ale i naslouchat. Už se na Vás 
všechny moc těší!  

Prosíme, do školky svým dětem připravte: plyšovou hračku – pokud má nějakou 
oblíbenou, pláštěnku, holinky, hrneček na pití, náhradní oblečení a pochopitelně 
bačkůrky – vše prosíme podepsat. Děkujeme.  

Přejeme všem našim dětem, aby byly ve školce spokojené a těšily se mezi nás. 
 

 
 

 

TŘÍDA PASTELEK 

Léto se s námi pomalu loučí a s ním i 
čas prázdnin a dovolených. Věříme, že vy 
i děti jste strávily volné dny příjemným 
odpočinkem a nyní budete mít všichni 
chuť do nových aktivit a další práce. 

V naší třídě Pastelek už je všechno 
přichystáno na příchod dětí. V letošním 
roce bude v naší třídě 23 dětí. S každým 
z nich už se známe a oni už také alespoň 
trochu znají nás. Některé z dětí k nám 
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přecházejí ze třídy Rybiček a ostatní jsou už od loňska Pastelkami. Do třídy Pastelek 
dochází děti staršího předškolního věku, tomu je také přizpůsoben naší práce. Při 
společných řízených činnostech kombinujeme samostatnou práci i práci ve 
skupinkách, zařazujeme aktivity rozvíjející všechny oblasti dítěte a zaměřujeme se i 
na nácvik záměrné pozornosti, kdy dobu aktivit postupně prodlužujeme. Tímto 
způsobem připravujeme děti na nadcházející školní docházku. Některým pracovním 
nebo individuálním aktivitám se věnujeme i v průběhu dne, v případě příznivého 
počasí realizujeme výuku i venku – na terase školy nebo při vycházkách do přírody. 

Nyní je před námi začátek roku. Děti si budou opět postupně zvykat na režim 
dne ve školce, na nové kamarády, učitelky. V tomto období necháme dětem dost 
času, aby si znovu přivykly, pokud budou potřebovat s něčím pomoci, budeme jim 
k dispozici. Protože u dětí podporujeme samostatnost v činnostech i sebeosluze, 
budeme se postupně snažit, aby děti byly co nejvíce soběstačně, každý jejich pokrok 
bude pochválen. Prosíme vás, abyste i vy tuto naši snahu podporovaly a činnosti jako 
oblékání, obouvání, dohled nad svými věcmi, udržování hygieny, zkusili nechat dělat 

děti samostatně a věřili jim, že to zvládnou. 
Co se týče stravování dětí, stále platí zvýšené hygienické nároky, a proto si děti 

nebudou samy připravovat na svačinu i oběd. Děti si po sobě pouze odnesou použité 
nádobí. Prosíme vás také, aby děti do školky nenosily vlastní hračky, ve školce máme 
velký výběr hraček a pomůcek, tolerujeme pouze plyšáka na spaní. 

 Z výše zmíněných důvodů si zatím nebudeme ani v naší třídě čistit zuby. Při 
takto velkém počtu dětí ve třídě je obtížné zajistit, aby děti udržovaly kartáčky 
v důkladné čistotě. Jistě každý z vás dbá u svých dětí na správné čištění zubů a tak 
zdravý chrup dětí nebude ohrožen. Děkujeme za pochopení. 

V naší třídě jsou starší děti, odpolední odpočinek je přizpůsoben jejich potřebám. 
Některé děti potřebují spánek, protože do školky přichází v časných ranních 
hodinách, nebo jsou unavené, proto po přečtení pohádky ještě určitou dobu děti 
relaxují na lehátkách. Předškoláci se nepřevlékají se do pyžamek, mají svou vlastní 
deku a polštářek. Po krátkém odpočinku si děti zveme k individuální předškolní 
přípravě ke stolečku.  

Žádáme vás, abyste své dítě po příchodu do školky předávali osobně 
paním učitelkám a dodrželi docházku do 8, 30 hodin, tak aby nebyly 
narušovány naše ranní aktivity. 

 Ve třídě Pastelek jsou vyučujícími paní ředitelka Hana Jedličková a učitelky Bc 
Hana Koudelková a školní asistentka Petra Kolářová. V případě vašich dotazů se na 
nás můžete kdykoliv obrátit. Těšíme se na spolupráci. 
 
 
  Děti ve třídě Pastelek potřebují: 

 Předškoláci polštářek a malou tenkou deku  
 Hrneček na pití 
 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 
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Povinná předškolní docházka  
V České republice je uzákoněna povinná předškolní docházka v posledním roce věku 
dítěte, před nástupem do ZŠ.  Toto nařízení se týká všech dětí, které dosahují 
předškolního věku a dětí s odkladem školní docházky. V letošním roce jsou to děti 
narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem. Zároveň 
mají tyto děti docházku do Mš bezplatnou. 
Nepřítomnost předškolních dětí v MŠ je nutné omlouvat písemně u paní učitelek ve 
třídě. Nepřítomnost dítěte je možné omluvit telefonicky, emailem nebo ústně 
nejpozději do 3 dnů nepřítomnosti dítěte. Po ukončení absence bude učiněn zápis do 
omluvného listu, který bude umístěn ve třídě Pastelek (prosíme, nenoste žádné 
vlastní lístky, každé dítě bude mít svůj omluvný list ve třídě). 

Nepřítomnost předškoláka se nemusí omlouvat v době prázdnin, kdy mají 
školní děti volno automaticky (jarní, podzimní, velikonoční, ….). 
 

 

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. 
 

 

Zájmové aktivity  
 

Výtvarně- keramický kurz: 
Od října bude opět probíhat výtvarně-keramický kurz pod vedením paní 

asistentky Petry Kolářové. Děti se zde seznámí s prací s keramickou hlínou, budou 
tvořit i z různých jiných materiálů. Je zde třeba zapojit kreativitu a schopnost 
pracovat co nejvíce samostatně. Z tohoto důvodu je kurz určen pro děti, které rády 
výtvarně tvoří a jsou staršího věku. Počet dětí je omezen na 12 – 14 dětí. Kurz je nad 
rámec našich aktivit a je zpoplatněn částkou 50, - Kč za 1 lekci. Tato částka pokrývá 
náklady na výtvarný materiál. 

Své dítě můžete přihlásit na záznamový arch, který bude umístěn v šatnách tříd. 
 
Kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek od 14, 00 – do 15, 00 hodin ve třídě 
Pastelek. 
Rozpis lekcí na 1. pololetí: 
Říjen – 7, 14, 21 
Listopad – 4, 11, 18, 25 
Prosinec -  2, 9, 16 
Leden – 6, 13, 20, 27 
 
Celkem za 1. pololetí  je to 14 lekcí x 50, - Kč, cena kurzu je 700, - Kč. Částku 
prosíme uhradit do začátku kurzu. 
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Kulturní fond 
 
Na začátku školního roku budeme od rodičů letos vybírat částku 1000, - Kč. Tato 
částka bude použita v průběhu školního roku na různé kulturní akce (divadla, 
projekty, cestovné), které ve školce proběhnou.  
Rozhodli jsme se pro zvýšení platby za kulturní fond a to z důvodu, že vstupné na 
divadelní představení se u většiny divadélek zvýšilo.  
Z této částky bychom také uhradili 100, - Kč na desky, které bude mít každé dítě 
ve třídě. Pořídili jsme každému z dětí vlastní pevný šanon, do kterého mu budeme 
zakládat pracovní listy, výkresy a záznamy o jeho vývoji. Každé z dětí tak bude mít 
zřízené vlastní „Portfolio“, které bude dostupné i rodičům. Budete tak moci sledovat 
pokroky Vašeho dítěte, případně zjistit, v jaké oblasti rozvoje dítěte je třeba 
poskytnout dítěti větší prostor. Tyto desky budou mít děti v mateřské škole po celou 
dobu školní docházky a při odchodu ze školky je děti dostanou domů. Bude to pro 
vás určitě i hezká vzpomínka, když si prohlédnete společně práce dítěte třeba z 3, 4, 
5 roku. 
Pro rodiče, jejichž děti již do školy docházely, bude platba upravena tak, aby 
počáteční vklad u všech dětí činil částku 1000, -Kč, z které se bude během roku 
odečítat potřebná suma. Rodiče obdrží od učitelek ve třídách lístek s přesnou 
částkou, kterou budou platit. Úhradu platby je třeba provést do 24. září paní 
ředitelce Jedličkové. Děkujeme. 

 
 

Informace k odhlašování dítěte ze stavování a cenám stravného 
 
 

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 stravování 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. 
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Ceny stravného platné od 1. září 2021 
 
Od 1. září se zvyšuje cena stravného a to: 
Děti do 6. let: 

 přesnídávka - 9, Kč 

 oběd - 23, - Kč 
 odpolední svačina - 8, - Kč 

Děti od 6 let: 

 přesnídávka - 9, - Kč 
 oběd - 25, -Kč 
 odpolední svačina - 8, - Kč 

 

 
 

Plánované akce školy – září  
 

 Ve čtvrtek 30. 9. v 9, 00 hodin -  přijede do Mš Divadélko pana Viktora 
s pohádkou „ Kouzelná píšťalka“ a „ Labutí panna“cena za představení pro dítě 
činí 50, - Kč , tato částka vám bude odečtena z kulturního fondu. 

 
 

 
V měsíci září oslavíme narozeniny s Oličkem, Karolínkou, Justýnkou a Aličkou. K 
svátku popřejeme Adélce, Lidušce, Vašíkovi. 

 

 
 

 


