
Mateřská škola, Jinolice 

Jinolice 40, 50601, Jinolice 

 

Důležité informace pro rodiče před zahájením školního roku 2020/2021 

 

Provoz MŠ: 6,30 – 16,00 hod. Scházíme se od po – pá ve třídě Berušek v prvním patře, předávejte 

prosím děti přímo paní učitelce a před vstupem na schodiště používejte návleky. V 7,30 hod. budou 

děti ze třídy Žabiček odcházet s paní učitelkou do své třídy v přízemí. 

Seznam dětí dle jednotlivých tříd naleznete na vchodových dveřích MŠ. 

Prosíme, abyste děti vodili do MŠ nejpozději do 8  hodin, aby nebyly děti ochuzeny o ranní hry a 

činnosti. Pokud potřebujete přivést dítě do MŠ později, například z důvodu návštěvy lékaře, oznamte 

nám tuto skutečnost s dostatečným předstihem do sdělníku, který naleznete v šatně. 

 

Všechny doprovázející či vyzvedávající osoby budou do budovy vpuštěny po zazvonění na „vrátného“ 

a představení se svým jménem paní učitelce. 

Žádám všechny, abyste při příchodu použili dezinfekci umístěnou u vstupu a dohlédli jste na své děti, 

aby si před vstupem do třídy umyly ruce v umývárně. 

Do mateřské školy přivádějte děti zdravé. Buďte, prosím, ohleduplní. Do kolektivu nepatří dítě, které 

jeví známky nemoci – kašel, rýma, zánět v oku, průjem, zvracení, bolest ucha. 

 

Přesnídávka probíhá dle rozdělení dětí do tříd – Berušky v 8,15 h., Žabičky v 8,30h. 

Oběd je pro děti ze třídy Berušek připraven v 11,30 h., pro děti ze třídy Žabiček v 11,50 h.  

Odpolední svačina probíhá od 14 h., první se nasvačí děti ze třídy Žabiček a od 14.15 h. děti ze třídy 

Berušek. Děti si můžete vyzvedávat od 14.30 h. 

Mateřská škola je uzavřena v 16 h. 

 

 

Co potřebují děti do MŠ: 

- vhodné a bezpečné přezůvky (nedávejte dětem pantofle, ani crosky) 

- pohodlné oblečení do třídy 

- pyžamo (pouze pro děti od Berušek), přineste v pondělí, v pátek vám ho na vyprání vrátíme 

zpět 

- v šatně do kapsáře/vaku vložte náhradní oblečení, spodní prádlo a nezapomeňte na náhradní 

ponožky – dětem vše prosím podepište a s oblečením je seznamte, aby věděly, kde co mají 

- 1x rouška (v tuto chvíli z preventivních důvodů) 

- 1x krabička tahacích papírových kapesníků 

- polštářek o velikosti cca 40x40cm se snímatelným potahem – určeno pouze pro děti ze třídy 

Žabiček 

- hřebínek na učesání   

 

 

 

Školné a stravné – obdrželi jste veškeré informace na samostatném letáku při schůzce dne 

27.8.2020, případně si můžete tento informační leták vyzvednout u paní Šárky Benešové. 

 



 

Docházka: 

- děti omlouváte na následující den nejpozději do 12:00 h. 

- první den nemoci si můžete oběd vyzvednout do jídlo-nosičů v čase od 11,15 – 11,25 h. 

- v případě delší absence telefonujte na školní mobilní telefon 725 822 469, nebo zapište do 

sdělníku v šatně 

 

Sledujte, prosím, internetové stránky obce – záložka Mateřská škola, nebo nástěnku, kterou 

naleznete v šatně MŠ. Postupně budeme zveřejňovat veškeré informace týkající se chodu, provozu a 

akcí v MŠ. 

 

Rozdělení pedagogů na třídách: 

Berušky:  Anna Trojáčková 

  Monika Pilíková 

Žabičky: Monika Hakenová 

  Marie Kužílková 

Nepedagogický personál: 

vedoucí školního stravování: Šárka Benešová 

kuchařka: Zdenka Nýdrlová 

 

školnice a uklizečka: Monika Voglová 

 

Rodičovská schůzka bez přítomnosti dětí se koná dne 22.9.2020 od 16 hod. v přízemí ve třídě 

Žabiček. 

 

Značky v šatnách: 

Rozmístění naleznete na nástěnce umístěné v šatně. Berušky mají přidělené značky s červeným 

podkladem a Žabičky s podkladem zeleným. 

 

 

        Těšíme se na spolupráci 

        Monika Hakenová a kolektiv MŠ 

 

 

 


