
  © Barbora Švestková 

 
 
 
 
 
 
 

Datu m zpravo daje  
Roč ník 1,  č í s lo  1  ř í je n  

Informační občasník II. MŠ Jiráskova, Moravská Třebová 
STONOŽKA 

Provoz mateřské školy- 6.00- 16.00 
hod. Pokud někdo potřebuje přivést 
dítě do školy před 6.00 hod. donese 
potvrzení, že mu zaměstnavatel 
neumožní změnu pracovní doby.  
Pracovní doba učitelek je od 6.00-
16.00 hod. Před 6.00  hod - noční 
směna, což v MŠ není povoleno. 
Úřední dny paní Ivany Poborské
jsou vyvěšeny v šatnách a prosím 
rodiče, aby to respektovali. 
Přivádění dětí do MŠ do 8.30 hod., 
pak jsou budovy uzamčeny. Po 
domluvě s třídní učitelkou možno 
později (návštěva lékaře atd….) 
Každý školní rok dochází k přesunům 
dětí dle věkového zařazení.
Přednostně musí být zařazeny děti, 
které půjdou k zápisu do ZŠ. 
Vydávání obědů do jídlonosiče 
v době 12.00- 12.30 hod. 

        Informace ředitelky MŠ 

 
Vážení rodiče 

Rozhodli jsme se, že vás 
budeme s určitou časovou 
pravidelností informovat o 
aktuálních událostech v naší 
mateřské školce. Dozvíte se 
důležité organizační 
informace, dozvíte se, co vaše 
děti ve školce právě prožily, co 
se naučily, co nás společně 
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Přihlášení dítěte do mateřské 
školy po nemoci- den předem do 
12.00 hod. Pokud jsou u lékaře 
odpoledne, mohou rodiče své dítě 
přivést ráno do 8.00 hod., kdy je 
můžeme přihlásit. 
Odhlášení dítěte z mateřské školy-
den předem do 12.00 hod, 
v případě náhlého onemocnění si 
mohou přijít pro oběd, který se 
vydává do vlastních nádob od 
12.00- 12.30 hod. 
Školné v mateřské škole-
směrnice v šatně. Cena školného 
200.-Kč, pokud dítě je na 
dlouhodobé absenci, může rodič 
zažádat o úlevu na                       
100.-Kč.  Pohlídat si  Tiskopisy 
najdete v šatně. 
Děti s odkladem školní docházky 
nehradí školné. Platby u paní 
Ivany Poborské. 
 

čeká. 
Všechny podrobnosti 
budete mít jako vždy 
vyvěšeny v šatnách a 
konkrétní informace se 
dozvíte též od svých 
třídních učitelek. Tento 
informační občasník je 
shrnutím toho podstatného. 
 

Ředi te l ka  MŠ Magda  Srnco vá
Zás tupc e MŠ J i ráskova  A le na  N ě mco vá

Připravované 
události 

 Dlabání dýní ve 
třídách      

 Divadlo 
 Focení dětí 
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Vzdělávací program v mateřské 
škole nese název „PUTOVÁNÍ  SE  
SLUNÍČKEM“ a  pracovaly na 
něm všechny učitelky. Je 
k nahlédnutí vyvěšen v šatnách pro 
rodiče. Snažíme se nenásilnou, 
hravou formou děti seznamovat se 
vším, s čím se mohou v životě 

Školní vzdělávací program pro děti mateřské školy 
Jiráskova 

Paní učitelky tento dokument –
ŠVP PV dále přizpůsobují třídním 
a situačním podmínkám (průběžně 
zpracovávají třídní vzdělávací 
program). O tom, co se aktuálně 
děje ve třídě a jakým tématem a 
činnostmi se děti aktuálně zabývají, 
se dozvíte na nástěnce před 
šatnami, stejně jako texty básniček 
a písniček, které se právě učíme.   
V naší mateřské škole vytváříme 
prostor k co největšímu využití 
potenciálu každého dítěte s 
ohledem na jeho individuální 
možnosti. Nabízíme a preferujeme 
činnosti, při kterých děti projevují 
vlastní iniciativu, jsou aktivní, kdy 

BLÍŽE K ŠVP 
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setkat, co neznají, slušnému 
chování – zdravení atd. Právě vy 
rodiče jste vzorem pro své děti.  
Buďte dětem příkladem, 
nevyhrožujte a nestrašte je spaním  
ve školce, či delším pobytem, 
všichni chceme, aby se děti cítily 
dobře a do školky chodily rády. 
Jsme partneři a měli bychom být 
ve výchově jednotní. 
 

učení probíhá na základě vlastních 
manipulací, řešení problémových 
situací intelektových i praktických 
(řešení praktických situací). Ctíme 
a vytváříme podmínky (prostor, 
dostatek času a různorodých 
předmětů) pro spontánní hru. 
Víme, že děti pro své plné fyzické, 
duševní i sociální zdraví potřebují 
bezprostřední kontakt s přírodou. 
Proto zařazujeme rozmanité 
činnosti na zahradě i v blízkém 
okolí. 

Důležité informace  

AKCE ŠKOLKY  

 

Naše školka se pravidelně každý 
měsíc účastní akcí, které organizuje 
buď sama, či je organizují další 
zařízení města Moravská Třebová 
a okolí. O  akcích budete též 
informováni na nástěnkách a u 
svých třídních učitelek i s pokyny, 
které je důležité k účasti vašeho 
dítěte na akci dodržet.  V této době 
proběhly a v nejbližší době 
proběhnou tyto akce: 
 
 
 

 Návštěva ZUŠ  
 Divadlo Čtyřlístek v pohádce  
 Třídní schůzky  
 Přísaha vojáků na námětí   
 Den mobility s DDM  
 Skákací hrad PEZ  
 Začátek plavání Žlutá třída  
 Divadlo v MŠ O veverce Zrzečce  
 Výstava ovoce a zeleniny v sále 

ZUŠ  
 Dlabání dýní 
 Divadlo Křemílek a Vochomůrka  
 Focení v MŠ 2.11. 
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Školní bulletin 


