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Třídní schůzka 29. 8. 2022 

1. Přivítání – představení personálu:  

učitelky, asistent pedagoga: Dagmar Buroňová, Marie Stuchlíková, vedoucí jídelny 

kuchařky: Radka Rýparová, Kateřina Trnková 

2. Provozní řád – denní režim: 

Třída Motýlci 
Scházení dětí od 6:00 hod. ve třídě Motýlci. 
Spontánní hrové činnosti, skupinové a individuální činnosti – 6:30 -8:00 hod. 
Pohybová chvilka 8:00 – 8:20 hod. 
Hygiena – 8:20 – 8:30 hod. 
Svačina – 8:30 – 8:50 hod. 
Činnosti řízené pedagogem -  8:50 -9:20 hod. 
Pobyt venku, náhradní činnosti, hygiena -  9:20 – 11:15 hod. 
Oběd, čištění zubů, příprava na spánek – 11:30 – 12:15 hod. 
Odpočinek – 12:15 – 14:15 hod. 
Náhradní činnosti – 13:15 – 14:15 hod (v ložnici) 
Hygiena – 14:15 hod. 
Svačina – 14:30 hod. 
Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí – 14:45 – 16:00 hod. 
Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí v jídelně 16:00 – 16:30 hod. 
 

             Třída Berušky 
             Scházení dětí od 6:00 hod. ve třídě Motýlci 
             Spontánní hrové činnosti, skupinové a ind. činnosti na třídě Berušky – 7:00 - 8:00 hod. 
             Pohybová chvilka 8:00 – 8:30 hod. 
             Hygiena – 8:30 – 8:45 hod. 
             Svačina – 8:45 – 9:05 hod. 
             Činnosti řízené pedagogem - 9:05 -9:35 hod. 
             Pobyt venku, náhradní činnosti, hygiena - 9:35 – 11:35 hod. 
             Oběd, čištění zubů, příprava na spánek – 11:45 – 12:30 hod. 
             Odpočinek – 12:30 – 14:30 hod. 
             Náhradní činnosti – 13:30 – 14:30 hod (v ložnici) 
             Hygiena – 14:30 hod. 
             Svačina – 14:45 hod. 
             Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí – 15:00 – 16:00 hod. 
             Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí v jídelně 16:00 – 16:30 hod. 

 

 

3. Školní řád – Povinná předškolní docházka 4 h. – omluvenkový list na zadní straně 

docházky ve třídě 

4. Letošní ŠVP „Poznáváme a objevujeme krásy světa“. 

TVP-Motýlkova pestrobarevná křídla. Beruška v pestrobarevném světě. 

5. Docházka předběžné zapisování dětí – nástěnka u dveří. Nutné! 

6. Školné se platí v daném měsíci!  Rodiče si zadají trvalý příkaz – přinesou ofoceno. 

7.  Stravné – Bude se platit zpětně. Tzn., že první platba proběhne až 10. října2022.  
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Docházka dětí musí být nahlášená den předem na docházkovém listu. 
Pokud dítě onemocní, rodiče si mohou odebrat 1. den nemoci obědy do jídlonosičů 

v době 10.00 - 11.20 hod. 

8. INKASO, změny údajů, GDPR 

9. Pravidla – hračky - 1 plyšák - 1dítě. Pozor na malé hračky!! Kuličky NE, karty NE 

Samostatnost dětí – oblékání, hygiena, sebeobsluha, úklid po sobě, skříňka 

Oblečení – do herny, na zahradu, boty, gumáky, čepici na hlavu, převlečení skříňka,   

1. Papuče 

2. Oblečení do třídy 

3. Oblečení na zahradu: tepláky, mikiny, tenisky, gumáky, čepice (dle počasí) 

4. Náhradní oblečení: kalhotky, slipy, ponožky, tepláky, tričko, atd. 

5. Pyžamo 

6. Plastový hrníček na pitný režim ve třídě 

7. Papírové kapesníky, toaletní papír, tekuté mýdlo, 

OBLEČENÍ VHODNÉ NA PODZIM!!!  

Prohlížení dětí na klíšťata 

Řetízky, korálky nenosit-nebezpečné. 

Pobyt venku-nechodí se při silném větru, dešti mráz-5C. 

 

10. Organizace školního roku: 

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních 

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.  

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.  

Jarní prázdniny  6. 2. - 12. 2. 2023      

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.  

Prázdninový provoz 3.7.-14.7. 2023 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 
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11. Divadla placení – 700,- předem 

12. Spolek rodičů- 300,-- příspěvek: jarmark,  karneval,  radovánky  - do konce měsíce. 

13. Co nás čeká září-listopad 2022 

14. Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce o hygienických a protiepidemických 

opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány zde na webu školy. V případě dotazů 

Vám podá informace vedení školy. 

 

Plavání předně pro předškoláky dále starší děti.  Je zapotřebí, aby se děti nebály vody a 

dosáhly na dno tzn., 1 metr výšky  . 

 

Angličtina p. učitelka Kateřina Slowiková Gocieková -  pondělí nebo úterý 

Zumba Pawlasová Ivana Tel: 725 582 077 středa 

 

 

Nové číslo účtu 123-8397120217/0100 stravné a školné. 

 


