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2008 mezi Zdravé školy, od roku 2010 mezi Férové 
školy. V letech 2009 - 2011 škola získala certifikát 
Ekoškola. Škola realizuje evropské projekty Učíme se 
společně!, Mládež v akci. Škola je držitelem ocenění 
Gypsy spirit. 

 

Vážení rodiče, 

dostáváte do rukou dopis s informacemi, které jsou důležité pro spokojený pobyt 

Vašich dětí ve školce. V případě jakýchkoliv nejasností a připomínek k nim, nás 

neváhejte oslovit. 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

ředitelka: Radka Renzová 

učitelé:  Lenka Trávníčková, Lucie Odehnalová 

asistentky: Květa Krátká, Jarmila Schneeveisová 

kuchařky: Petra Doležalová, Kristýna Novotná 

uklízečka: Radka Lacmanová 

školnice: Jiřina Vaydyčová 

tel. číslo do školky: 731 132 21073731 132 2101 132 210 

tel. číslo do školy: 736 629 432 

tel. číslo do jídelny: 731 131 809 

e – mail: zslacnov@svitavy.cz 

lenka.74-215@seznam.cz, lucieodehnalova26@email.cz 

  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Provoz mateřské školy je od 7 hodin do 16 hodin. V této době je s dětmi stále 

alespoň jedna učitelka. Budova školky se otevírá v 6.50.  

Ve školním řádu MŠ je zakotveno, že rodič předává dítě přímo některé paní 

učitelce. Prosíme Vás o dodržování této povinnosti. Pro nás jako pedagogy je 

velmi nepříjemné zjištění, že ve třídě máme najednou o jedno či dvě děti 

více. Stejné je to i při vyzvedávání dětí z MŠ. 

 

REŽIM DNE 

7.00 - 8.15 scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální činnosti 

8.15 – 8.30 ranní cvičení, zahájení dne 

8.30 – 9.00 svačinka, 8.30 uzamčení MŠ 

9.00 – 9.45 záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně – centra aktivit 

10.00 – 11.45 odemčení MŠ, pobyt venku 

11.45 – 12.15 oběd 

12.15 – 12.30 vyzvednutí dětí 

12.15 – 14.00 čistění zoubků, uložení do postýlek, čtená pohádka, děti, které 

nechtějí spát, chvíli relaxují, poté jdou s p. učitelkami do třídy na tzv. předškolní 

přípravu 

14.00 – 14.30 svačinka 

14.30 – 16.00 volná hra, pobyt venku, 16.00 uzamčení MŠ 

 

mailto:zslacnov@svitavy.czlenka.74-215@seznam.cz
mailto:zslacnov@svitavy.czlenka.74-215@seznam.cz
mailto:lucieodehnalova26@email.cz


 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY - LAČNOV 

Zadní 50, Svitavy 568 02;  

e-mail: zslacnov@svitavy.cz ; www.modra-skola.cz 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Škola patří od roku 2006 mezi Tvořivé školy, od roku 
2008 mezi Zdravé školy, od roku 2010 mezi Férové 
školy. V letech 2009 - 2011 škola získala certifikát 
Ekoškola. Škola realizuje evropské projekty Učíme se 
společně!, Mládež v akci. Škola je držitelem ocenění 
Gypsy spirit. 

 

 

Prosíme, aby děti docházely do školky nejpozději do 8.30 hodin. V tuto dobu 

totiž děti odchází na svačinku. Protože mateřská škola je školské zařízení a 

nezajišťuje pouze „hlídání“ dětí, začíná od 9. hodiny ranní tzv. řízená činnost 

(práce v centrech aktivit), během které vedeme děti k splnění všech klíčových 

kompetencí uvedených ve školním vzdělávacím programu naší mateřské školy. 

Jestliže pak Vaše děti přicházejí do školky těsně před 9. hodinou, narušují 

ostatním tento režim. Snažte se, prosím, doby příchodu do MŠ dodržovat. 

Budova školky bude proto od 8.30 do 10 hodin uzamčena. Pokud Vám z 

různých důvodů tyto časy nevyhovují, přivádějte děti až v 10 hodin. 

Vyzvedávat si je můžete v době od 12.15 do 12.30 hodin nebo odpoledne 

v době od 14.15 do 16.00 hodin.  

Prosíme o dodržování těchto časů. V 16.00 hod bude budova školky 

uzavřena. Důležité je tedy přicházet pro dítě nejpozději v 15.55 hod. 

 

CO DÁT DÍTĚTI DO MŠ 

 převlečení na pobyt venku (tepláky, mikina, kraťasy apod.); 

 starší boty na písek; 

 bačkůrky pevné (ne pantofle); 

 náhradní spodní prádlo, ponožky či punčocháče; 

 gumáky a pláštěnku; 

 pyžamko na spaní (platí jen pro mladší děti); 

 zástěrku nebo větší tričko na malování a podobné kousky; 

 kartáček na zuby, zubní pasta (v případě potřeby doplňovat); 

 zpočátku (pokud to dítěti usnadní vstup do MŠ) jeho oblíbenou hračku, popř. 

fotografii maminky, tatínka apod., za hračky pedagogové neručí; 

 zvažte také, prosíme, zda je opravdu nutné nechat nově příchozí dítě první 

dny celý den v MŠ, pro dítě je vstup do mateřské školy velmi náročnou situací; 

 

MOC PROSÍME, ABY VŠECHNY VĚCI DĚTÍ BYLY OZNAČENÉ. OBLEČENÍ 

SE UKLÁDÁ DO ZELENÝCH BOXŮ (DÍTĚ = 2 BOXY) UMÍSTĚNÝCH V 

ŠATNĚ A OZNAČENÝCH ZNAČKOU (FOTOGRAFIÍ) DÍTĚTE, PŘIČEMŽ 

JEDEN BOX JE URČENÝ PRO ODKLÁDÁNÍ OBUVI, DRUHÝ PAK NA 

OBLEČENÍ. 

PROSÍME TAKÉ O PRAVIDELNOU KONTROLU BOXŮ DÍTĚTE A 

DOPLŇOVÁNÍ POTŘEBNÝCH VĚCÍ. USNADNÍTE PRÁCI PEDAGOGŮM A 

HLAVNĚ ZAJISTÍTE POCIT JISTOTY DÍTĚTE. 
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LŮŽKOVINY 

Každý poslední pátek v měsíci prosíme o vyprání deky a polštářku. Lůžkoviny 

budou vždy v tyto dny nachystány v šatně nebo dole na chodbě se jménem vašeho 

dítěte.  

 

FOTOGRAFIE DÍTĚTE 

Do 27. srpna 2017 pošlete, prosíme, fotografii Vašeho dítěte na adresu  

lenka.74-215@seznam.cz nebo lucieodehnalova26@email.cz. Fotka bude sloužit 

jako značka boxů, hrníčku na pití, věcí potřebných k hygieně apod. Usnadníte tak 

orientaci dětí v mateřské škole. 

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

Na školní rok 2017/2018 byla stanovena úplata za vzdělávání 400 Kč měsíčně. 

Předškolní dítě je od školného osvobozeno. Pokud bude v MŠ dítě s odkladem 

školní docházky, školné znovu platí. Platby probíhají přes účet. 

 

STRAVOVÁNÍ 

Cena za celodenní stravování (dopolední svačinka, oběd, svačinka) je 34 Kč, u dětí 

s odkladem školní docházky činí 38 Kč. Stravné se platí dopředu na následující 

měsíc. Obědy se platí přes účet. K tomu je nutné v bance, kde je veden Váš účet, 

zadat souhlas k inkasu. Účet školy je 101308071/0800, variabilní symbol zjistíte 

u účetní Marcely Kopecké (zslacnov@email.cz). Ve výjimečných případech je 

možné platit obědy hotově v ředitelně základní školy, a to vždy poslední týden v 

měsíci. Je to možné jen po ústní dohodě s ředitelkou zařízení – Radkou Renzovou. 

 

INFORMACE O AKCÍCH 

Vždy na konci měsíce dostanete informace o akcích na následující měsíc. 

Informace také získáte na http://www.modra-skola.cz/, facebooku školy – profil 

Modrá škola (ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov) nebo na nástěnce v tzv. měsíčních plánech 

a na letácích. Dále Vám budou důležité informace zasílány e – mailem. 

ŘÁDY 

Na http://www.modra-skola.cz/ a v budově MŠ je vyvěšen Školní řád mateřské 

školy, který je závazný pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) i pro zaměstnance 

školy. Žádáme Vás, abyste se s ním podrobně seznámili. Mimo jiné jsou zde 

uvedena práva, ale také povinnosti jak pedagogů, tak rodičů. Během měsíce září 

obdržíte návratku, kde potvrdíte svým podpisem, že jste školní řád prostudovali. 
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FINANCE 

Během měsíce září se bude vybírat částka 300 Kč/rok/dítě, ze které budou 

hrazeny pomůcky potřebné k různým výtvarným, pokusným či konstruktivním 

činnostem. 

Abychom ušetřili čas Vám i pedagogům, v rámci tzv. předplatného, budeme do 

konce září vybírat rovněž obnos 300 Kč. Z něho se budou postupně odečítat 

částky na kulturní a jiné akce školky. V pololetí proběhne vyúčtování. V případě 

velkého finančního zatížení rodiny je možná osobní dohoda s pedagogy (nižší 

částka aj.). 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE 

Začátkem září, dne 7. září 2017 od 15 hodin, se bude konat schůzka rodičů v MŠ. 

Chtěli bychom vás informovat o zahájení provozu, o plánech na nový školní rok a 

zodpovědět Vaše dotazy. 

Těšíme se na spolupráci 

 
zaměstnanci Modré školy 

 


