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AHoJ KA^^ARÁDI,
Jmenuji se Myšpulínek o potřím doZeleného rójejoko koždý

No zoČdtku koždého měsíce za vómi budu chodit ve školkovém čosopise o
přinesu rúzné bdsničky, hódonky, novinky, přóní, rcdy i rikoly. Próvějeden
z nich budete moci plnit Ťřebo is pomocí rodičů. Hofový splněný úkol
přineseteběhem měsíce do školky, poní učitelky ho vystoví v mé golerii nc
schodišti, o jó vóm za něj pošlu moličkou odměnu.

Časopis je nejenpro děti , ale i pro dospělóky, kteří si zdepřečtou dťlležité
informoce, plónované akce i změny.

Už se no vds všechny o vaše úkoly moc o moc těším.

@oo o Vóškomoród'yŠPuL^w

V ZELENÉMnÁ.rr BuDETE poTKÁVÁT TAKÉ rvro DospĚL Árv

f9

zELEŇÁsct
p.uč. Světlo Bělskó
p.uč. Mortina Janeč kovó

žwŤÁscl
p.uč. Olga Končerovó
p.uč. Tóňc Miškoničovó

,1^oDRÁscl
p.uč. Morie Dostólovó
p.uč. Klóro Svobodovd

čenveŇ Ásr;r.
p.řed. Renóto Březinovó
p.uč. Leono Lukdškovó
os.ped. Lenko Brenkusovd

KANCELÁŘ - .ekon. RenoŤo Vondruškovó
KUCI{/NE - p.kuchořky - Lenko Divokó, Hona Brumkovd, Lucie Kopeckó
ÚrUO - p.uklizečky - Ludmilo Kluchovó, Ulrikq Prčikovó,Lucie Kopeckó
LOCOPEDIE - p.logopedky - Světlo Bělskó o Hono Konešovó

ĎvHÁčCr,
oDLouč€xÉ pnncovršrĚ zš xnnNlčÁŘů
p.uč. Simono Kotosovó o Mortino Dostólovó
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DúLEžnÉ, INFoRMAcE pRo nourče

1. Pfopzní dobo školy je od ó:30 hod. do 1ó:00 hod. (plotí i pro odloučené procoviště)
2. Příchod dítětc do škoh/: optimdlně kolem 8. hodiny, doprovózející musí předot dítě
osobně učitelce o řídí se hygienickýnri providly stonovenými MŠ
3. Odchod dířfc ze školy: dle údojů uvedených v Plné moci
4.Eviderce dětíl Evidenční list o přihlóško ke strovovóní (pro odloučené procovištěi naZŠ
HroničdřŮ). Vyplnění všech formutdřů věnqjte tútežitou pozorrcst, jedtú se a úřední
dokumenty, které jsou archivovány!
5. OdhlóŠení díťte zc stnovy lzeprovést rrcJpozděJi do 7;3O hod., jinok bude strovo zo
tento den započítóno. (Neodhlášený oběd za první den neptdnované nepř'ttomnosti dítěte,
např. kvŮli nemoci, lze odebrat do vlastního jídtonosiěe v době od 12:30 do 13:OO hod.).
Odhlošuja se pomocí SMS, popř. telefonicky v Jednotlivých třídóch.
ó. Plocení sřovného je provóděno souhlosgn s inkosen.
ČÍslo noŠeho účtu je t?g-?4586x)2t7lo10o. Limit pro inkoso nostoyte no 8fi) Kč.
Ve výjímečných případech lze plotit hotově přímo u p.uč. Končerovévždy první týden
nósledujícího měsíce (přesnó čóstko bude uvedeno no nóstěnkóch v šotnóch). Děti z Duhové
třídy i dle instrukcí ŠJ ZŠ Hroničdřů.
7. Plocení školnéhoje provóděno převodem no bonkovní účet školy.
PlqŤbu vevyíi 4OO Kčlměsíc je třebq uhrodít do ?a. dne v měsíci. Št<olné je vybíróno dle
vnitřní směrnice ke stonovení výíe úploty zo předškolní vzdělóvóní dítěte v noŤeřské škole,
jejíž plné znění je zveřejněno no informoční tobuli. PřadškolóŮ 

"a 
aai s odklodgm povínné

Školní doch,Ózky Jsou od plocení školúho osvobození.ftležitosti týkojící seplotby
školného vyřizuje p. účetní ing. Vondruškovó (koncelóř v přízemí hlovní budovy školy nolevo
od schodiště). řrsb nošeho účtu 3423 26ilrclťf.. VS 9.
8. ŠkohÍ okce: no zočdtku školního roku vybíróme zólohu 8OO Kč, tu je nutno uhrodit
nejpozději do konce října o to převodem no účet 34?326átl0t00, VS 9., popř. hotově.
ZÓloha bude po ukončení školního roku vyúčtovdno dle skuteěné účosŤi dítěte na
jednotlivých okcích.

9. Od školního roku 2Ot7l2O18 Je předškolní dochózko povinnó pno děti navštěvuJící
poslední nďník iiŠ. omlouvóní buda evidovóno v omluvných listech.

Adneso školy: /tiotařskó školo l|iikulov, Hobónskd 82, příspěvkovd orgcnizace Habónskó 82,
69ZOt Altikulov

Telefonz 519 510 4O9 737 476 671
Emoí!: skolko@mshobanska.cz www adncso: ryww.mshabonsko.cz
Telefonní číslo do jadnotl|vých tříd:

čewaná
ldodró
Zelená
žlutó
Duhová

5l9 323 4o4
5t9 323 Q5
5t9 323 46
519 323 39ó
722 43o 337

737 476 67l
72l 660 873
72l 606 884
74 6a6 85i9

{O



co NÁs čerÁ v zÁáí
ve srŘEDU !6.9. přijede do školky divo dlo ,Z BEDNY" o
přiveze ležčí pohódku. PředsŤavení proběhne no zahradě
v krytéín stonu.

V Úrený ??.g. proběhne no školním hřišti DOPRAVNÍ
a

VYCHOV A - akce je urč ena pouze pro storší děti.

Bližší inform ace o kožd é akci se doč tete no nóst ěnce na
hlovní chodbě.

Dolší informoce o dění v moteřské škole se múžete dozvídoŤ no nóstěnkóch v
Šotně kaŽdé třídy, no stěně vedle hlovního vchodu o toké no poutočích proŤi
hlovnírnu schodišti o no webovych strónkóch rrmrw.rnshgbans$eo"ca
Žáaóne rodiče, oby tyŤo informoce sledovoli.

No nóstěnkóch v šotnóch nojdet e také Školní vzdělávací program o Školní řód.
Rodiče jsou povinni se s těmito dokumenty seznómit.

DÓle upozorňuj eme rodiče, oby vždy ozndmili veškeré změny, které u dětí
během Školní docházky nostonou - odreso , telef onní číslo, zdrovotní stov o
podobně.
Děkujeme za spolupróci o no přípodné dotozy vórn ródi odpovíme osobně.

ooo@ooo
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Mateřské školy Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace

Práva zákonného zástupce
. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
' na Poradenskou Pomoc mateřské Školy nebo školského poradenskéh o zařízení v záležitostech

lfkajících se vzdělávání dítěte,
o vYjadřovat se ke vŠem rozhodnutím !ýkajících se podstatných záIežitostí dítěte
' na diskrétnost a ochranu informací, které souvisi ,1.1i.t,, osobním a rodinným životem,povinnosti zákonného zástupce dítěte při předškolnim vzoctavání dítěteo Přihlásit své dítě k Povinnému předškolnímu vzdělávání (dítě, které od počátku školního roku,ktetý následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),o Zákonní zástuPci mají Povinnost zajisti! aby dítě, které plní povinné předškolní vzdě!ávání,docházelo řádně do ŠkolY..Zanedbávají-li_péči o povinné předšŘolní vzdElávání, dopustí se tím

Přestupku podle 182a Školského zákona. 1§ reza iákonu č.56t/2oo4 sb., šili;ký zákon)

Povinné PředŠkolnÍ vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje sev rozsahu 4 hodin denně, a to od B.00 hod, áo 12,00 hodin, Povinnost předškolního vzdělávání není dánauq.dl'9!, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních astředních Školách, Platném znénÍ, a zákonem 56t/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném'zniní. Zákonný zástupce je povinen zajistit
Povinné PředŠkolní vzdélávání formu pravidelňé denní docházký v pracovních dnóch. Rozsah povinnéhopředškolního vzdělávání je stanoven ná + hndiny denně. 

'----J '

o ZaČátek vzděIávání je stanoven vnaŠÍ MŠ vrozmezí od 8;00 - I2:0O hodin. (§ 1c vyhlášky č.1412005 sb,).
povinnost předškolního vzděIávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
Prázdnin, viz organizace školního roku v základních a střeáních stótairr, Zůstáváale právo dítětevzděIávat se v mateřské Škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláván" rs i+" oáJt, il.Způsob omlouvání absence - Povinná školní docházka
Při absenci dítěte je nutno nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěteinformovat učite]ku osobně, písemně nebo telefonicky o příčině atsence dítěte
NePřítomnost dítěte vuŠ 1e třeba om]ouvatvždy píiemně zápisem do,,Omluvného listrneipozději do tří dnů po návratu dítěte do školy 

m do ''omluvného listu" ihned' 
)

pozdní příchody do MŠ jsou porušením školního řádu //
za opakovaný pozdní příchod bude následovat nahlášení na ospoD ,/ l
Pjedem známou nepřítomnost dítěte je třeba om]uvit před jejím započetím l
lékařské vYŠetření není důvodem k absenci dítěte; v pripaác, že díj,ténení nemocné, dostaví se povyšetření do MŠ v době určené k plnění povinné št<otni abcirarr<ý
v PrŮběhu Povinné docházkY může dítě odcházet z Mš pouze v doprorrodu Zákonného zástupce,nebo Pověřené dosPěIé osoby po schválení ředitelkou story 1 navJtcvu lékaře, ÚI"ď;i, ;
iť::::::::§']:,":i|":?!?ro,dlouhod,obé.uvo]něnj ,ďoČnir|ii,pokud bude absence delší než10 Pracovních dnů (ródinná rekreace, ra""rrr./ p"Ůya ;fi:'-] žádost si můžete wzvednoutv kanceláři školY, nebo vYtisknout na weboqých, sirántách lt;Ú r"ara"t" 

"nas. řrj§, o'u'.okládajízákonní zástuPci nejdéle 1 |ýde_n předem u8it.l.. ve třídě. Učiiáika předá žádost řediielce školy.Uvolnění je umožněno po schváleňí ředitelkou školy.
UČitelkY evidují ŠkolnÍ docházku své třídy, v přrpado neomluvené absence nebo zqýšenéomluvené absence informuje učitelka reaiteitu story, r,i".á ňárkýtnuté informace vyhodnocuje.Při zuýŠené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věróhodno.t, v nitterých případech může žádatomluvení lékařem.
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Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel Školy pohovorem, na který je zákonnýzástupce pozvánosobně, telefoniclqY Či doporučujícím dopiie*, pri Úildji;i absenci tóaŇ §1."ly zašleoznámenÍ o PokraČujícÍ nepřítomnosti dítětó orgánu ,o.iarn!-p.áunt ocr,."ny děť (§ 34a odst, 4).

A



Mmn/t
K@:,W%urubu"
Wrr /i-a,dnž - |*dúr, ? /?,?// 

",u;rrr/
/

%r? b, Ů 7r,U ro .a.b /,r2; r.,ira
ry nn {/ í??a,r/ur fu ,, dŽLrl7l: az rÍaralZ)
/oŽr.,rr.,,^Žfu a/ @

frlrruu ma-/n ňo/* L-/ /,r-ll," /áZ-/7z*atu a /

/@,.-fury%
Wt al@líaú1 /ri:ra, r-%;.r,r/ aalmžnli2,
' M*,th.ul *",' @ fu oŽ.lt*?z.' l l

{0


