
KDO JSME? 

O CO NÁM JDE? 
 

Vážení rodiče, 

jsme jednou ze součástí příspěvkové orga-

nizace Základní škola a Mateřská škola, 

Višňové, okres Znojmo. Děti jsou v naší 

mateřské škole rozděleny do dvou tříd: 

První třída „Berušky“ a druhá třída „Slu-

níčka“.  

Pracujeme podle vlastního školního vzdělá-

vacího programu s názvem: „Všichni za 

jeden provaz“. 

 

VIZE ŠKOLY 

Dlouhodobou vizí naší MŠ je dát dětem 

možnost radostně prožívat pobyt v MŠ, 

rozvíjet jejich osobnost a samostatnost, 

schopnost získávat nové poznatky, učit se 

všemu, co budou v životě potřebovat, tvoři-

vě přemýšlet, jednat a experimentovat. 

Vytvářet v MŠ zdravé sociální klima, zajiš-

ťovat optimální podmínky pro šťastný a 

harmonický pobyt dětí v MŠ. Podporovat 

aktivní přístup k dalšímu vzdělávání, pra-

covat týmově na tvorbě a zkvalitňování 

programu MŠ. Společnými akcemi s rodiči 

pěstovat vzájemné vztahy, společně pláno-

vat akce, účastnit se vzdělávacího progra-

mu, mít možnost do něj zasahovat a spolu-

podílet se na jeho tvorbě. Pomáhat při zlep-

šování prostředí MŠ. Jednat a spolupracovat 

s veřejností na základě vstřícnosti, otevře-

nosti a vzájemné důvěře.  

 

Dále Vám nabízíme poradenský servis, 

termín konzultace je dobré domlouvat pře-

dem.  

 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 

- Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ 

Višňové 

- Primární prevence  

- Věda je zábava 

 

 

 

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO 

POHODU VŠECH 

 základní pravidlo společenského 

chování „nesmí to bolet“ 

neubližujeme:  

- lidem - sobě, dětem, dospělým 

- zvířatům 

- rostlinám 

- neničíme věci 

 pravidlo zdravého životního stylu: 

- jíme pro zdraví, vše ochutnáme 

- mlsáme zdravě (ovoce, zelenina) 

- podporujeme dostatečný přísun te-

kutin 

- dodržujeme hygienu 

- čistíme si zoubky 

- podporujeme dostatek pohybu 

- do školky nenosíme hračky, jen 

„mazlíka“ 

 pravidlo kulturního stolování: 

- správně sedíme u stolu 

- správně používáme příbor 

- nespěcháme 

- nemluvíme s plnou pusou 

- u stolu udržujeme čistotu a pořá-

dek  
 

SPOLEČNÉ PĚSTOVÁNÍ NÁVYKŮ 

U NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ 

- aktivně hlásí potřebu na WC 

- umyje si ruce a utře se 

- umí smrknout 

- spolupracuje při oblékání 

- správně drží lžíci a tužku 
 

PRACOVNÍCI ŠKOLY 
Mgr. Jiří Beran - ředitel 

Mgr. Jana Pelajová – zástupce ředitele 

Blanka Elisová – ekonomka, hospodářka 

Mateřská škola: 

Hana Koubková - vedoucí učitelka MŠ 

Zdeňka Kapounková – učitelka - Berušky 

Jindra Veselá – učitelka – Sluníčka 

Hana Šnáblová – chůva  

Jaroslava Linhartová – školnice 

Školní jídelna – výdejna v MŠ: 

Eva Adámková – vedoucí ŠJ 
Marta Tumpachová – kuchařka, výdejna MŠ 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

Uspořádání dne 

Činnosti a jejich sled jsou vymezeny pouze 

rámcově. Dodržujeme odpovídající interval 

mezi jídly, pobyt dětí venku a dobu odpo-

činku s ohledem na individuální potřeby 

dětí 

6.30 zahájení provozu  

6.30 – 9.45 hry a činnost dle zájmů dětí, 

hygiena, příprava na pobyt 

venku  
 

9.10 – 9.30 svačina 

9.30 – 9.45 příprava na pobyt venku 

9.45 – 11.45 pobyt venku 

 

11.45 – 12.20 hygiena, oběd 

 

12.15 – 12.30 hygiena, příprava 

k odpočinku 

12.30 – 14.00 četba, odpočinek  

13.15 – 14.10 průběžné vstávání, klidné 

aktivity dětí s menší potře-

bou spánku, hygiena 
 

14.10 – 14.30 svačina 

 

14.30 – 15.30 zábavné činnosti dětí  

15.30 ukončení provozu 
 

Od 1. 9. 2017 nově: 

 informační a komunikační systém 

EDOOKIT 

 povinné předškolní vzdělávání 

v posledním ročníku MŠ 

 

Omlouvání dětí 

Předem známou nepřítomnost Vašeho dítěte 

omlouvejte osobně ve třídě. 

Nepřítomnost z důvodu nemoci můžete 

omluvit osobně, telefonicky na číslech 

539 008 004, 721 585 514, prostřednictvím 

systému EDOOKIT (pro povinné vzdělává-

ní), a to do 48 hodin. 

 

V zájmu zachování zdraví ostatních pře-

dávejte dítě do školky zcela zdravé. 

 

Školné 

Vybírání úplaty za předškolní vzdělávání 

v mateřské škole se řídí směrnicí vydanou 

ředitelem školy podle příslušných právních 

norem (zveřejněna v MŠ). 

Základní částka úplaty na školní rok 

2017/2018 je stanovena na 100 Kč. 

 

Platba školného  
- hotově v kanceláři ekonomky školy do 

15. dne stávajícího měsíce, případně 

poslední týden měsíce na další období 

- trvalým příkazem 

 

STRAVOVÁNÍ 
Stravování si rodiče domlouvají ve školní 

jídelně. Strava dětí se odvíjí podle jejich 

délky pobytu v MŠ. 

- polodenní docházka  

 - svačina 

 - svačina + oběd 

- celodenní docházka 

 - svačina + oběd 

 - svačina + oběd + svačina 

V průběhu celého dne mají děti zajištěný 

pitný režim.  

 

Přihlašování a odhlašování obědů: 

- pro přihlášení musí mít každý žák vyplně-

nou a rodiči podepsanou přihlášku ke stra-

vování, ta je k vyzvednutí u vedoucí ŠJ 

- dočasné odhlašování se provádí osobně 

nebo telefonicky (515339138), do 13.30 

hodin předešlého dne 

- při onemocnění strávníka je možno první 

den odnést oběd v jídlonosiči, pak musí být 

řádně odhlášen 

-odhlášení ze stravování se provádí na pře-

depsaném formuláři 

 

Platba stravného  

- inkasem z účtu, je nutné donést potvrzení 

o svolení k inkasu, inkaso je prováděno 20. 

den následujícího měsíce  

- hotově u vedoucí ŠJ do 15. dne stávajícího 

měsíce 



TERMÍNY PRÁZDNIN 

podzimní 26. – 27. 10. 2017  

vánoční  23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 

pololetní  2. 2. 2018 

jarní  5. 3. – 11. 3. 2018 

velikonoční 29. 3. - 2. 4. 2018 

letní  30. 6. – 2. 9. 2018  

Prázdninový provoz je zajišťován podle 

počtu přihlášených dětí. 
 

BESEDA S RODIČI 

středa 13. 9. 2017 - 15. 30 hodin 
 

KONZULTAČNÍ SCHŮZKY 

PRO RODIČE 

pondělí 12. 2. 2018 - 14. 30 hodin 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pondělí 7. 5. 2018 od 8. 00 do 15. 30 hodin 

v budově MŠ 

Do mateřské školy přijímáme děti od dvou 

let věku.  

Možnosti docházky: 

pravidelná docházka - celodenní 

 - polodenní 
 

ŠKOLNÍ PLES 

pátek 2. 2. 2018 
 

CO DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ 

- přezůvky - bačkory (pantofle nejsou 

z bezpečnostních důvodů vhodné) 

- pohodlné kalhoty – tepláky na pře-

vlečení do třídy 

- papírové kapesníky 

- pyžamo 

- náhradní oblečení (spodní prádlo, 

punčocháče, kalhoty) 

- zubní pastu a kartáček 

- v letních měsících pokrývku hlavy, 

sluneční brýle 

Pobyt venku organizujeme zejména 

v přírodě, preferujeme pohodlné sportovní 

oblečení a vhodnou nepromokavou obuv. 

TRADIČNÍ AKCE MŠ 
 

- výroba „Podzimníčků“  

- Mikuláš v MŠ 

- vánoční slavnost MŠ 

- vánoční vystoupení v DPS 

- vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ 

- prožíváme příchod Tří králů, návště-

va jesliček 

- masopustní veselice v MŠ 

- masopustní taškařice po vsi 

- vynášení Moreny 

- vítání občánků 

- závěrečná slavnost MŠ – rozloučení 

se školáky, opékání buřtů 

- pracovní dílny: 

 - podzimní hrátky 

 - vánoční hrátky 

 - velikonoční malování 

 - barevné hrátky 

 

Další akce:       

- schůzka s rodiči 

- přednáška s odbornou tematikou pro 

rodiče 

- veřejná vánoční výstava dětských 

prací 

- sběr papíru – říjen 2017, duben 2018 

- otvírání zahrady – březen, duben  

- den otevřených dveří + zápis do MŠ 

- běh rodičů a dětí s oslavou Dne ma-

tek  

- návštěva p. uč. ze ZŠ u našich před-

školáků 

- návštěva prvňáků v MŠ 

 

Pro děti s vadou řeči zajišťujeme preventiv-

ní logopedické chvilky. 

Pro předškoláky a jejich rodiče budeme 

organizovat pravidelný metodický program 

„Budu školákem“. Smyslem tohoto pro-

gramu je prakticky ukázat rodičům, jak 

mohou přispět k optimálnímu rozvoji dítěte 

před vstupem do základní školy. 

Sportovní akce pro rodiče a děti Cvičení 

rodičů s dětmi. 

 

S DĚTMI 

NAVŠTĚVUJEME 
 

- divadelní představení ve Znojmě 

(předplatné, 5 představení) 

- 1. třídu v ZŠ Višňové, budoucí paní 

učitelku našich předškoláků 

Exkurze: 

- budova ZŠ 

- místní knihovna 

- místní požární zbrojnice 

- výstava zemědělských strojů Agro-

servis 

- hospodářský dvůr, skleník, kapli VÚ 

 

Další akce, výchovné programy pořádáme 

dle nabídky. 

 

PROVOZ A ORGANIZACE 

TŘÍD 
Provoz mateřské školy začíná v 6.30 

a končí v 15.30 hodin.  

 

Organizace jednotlivých tříd je následující: 

I. třída Berušky  
- paní učitelka Zdeňka Kapounková  

- chůva Hana Šnáblová 

- provoz 7.30 – 14.30 

 

II. třída Sluníčka  
- vedoucí učitelka Hana Koubková  

- paní učitelka Jindra Veselá  

- provoz 6. 30 – 15. 30 

 

Z bezpečnostních důvodů je budo-

va mateřské školy po celý den uzavřena. 

Na paní školnici zvoňte: 6.30 – 9.45 hod. 

 11.45 – 15.30 hod. 

Mimo danou dobu zvoňte do třídy svého 

dítěte. 

 

V jarních a letních měsících, dle klimatic-

kých podmínek, organizujeme odpolední 

zábavné činnosti dětí na školní zahradě. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VIŠŇOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PŘÍRUČKA PRO RODIČE 

dětí mateřské školy 
na školní rok  

2017/2018 

 

Kontakt: 
 

Základní škola a Mateřská škola, 

Višňové, okres Znojmo, 

příspěvková organizace 

Nová 228 

671 38 Višňové 

 

IČO 71001476 

tel.: 515 339 120 - ředitelství 
 

e-mail: ms@zsvisnove.eu 

http://www.zsvisnove.eu 
 

Úřední hodiny ředitelství: 
 

pondělí – pátek 7. 00 – 15. 00 
 

Další telefonní čísla: 
 

       515 339 138        - školní jídelna 

539 008 004  - mateřská škola 

721 585 514 - mateřská škola 

515 339 025  - ekonomka školy 

 

Zřizovatel: 
 

Městys Višňové 

Višňové 212 

671 38 Višňové 

IČO 293784 

 


