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ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZŘIZOVATEL: Obec Řevničov
NÁZEV ŠKOLY:
Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace
Masarykova 211, 270 54 Řevničov
PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace
IČO: 71 294 252
DIČ: CZ71294252
STATUTÁRNÍ ORGÁN: ředitel školy Mgr. Václav Řešátko
Telefon ředitele školy: 606 765 691
Účetní školy: p. Klabíková,p. Rakovská
Pracoviště MŠ Řevničov:
SÍDLO MŠ : Benešova 502, 270 54 Řevničov
TELEFON MŠ: 733 124 093 – Sluníčka, 720 946867 – Berušky
Email – jana.pondelickova@skolarevnicov.cz
Veškeré informace týkající se MŠ jsou k dispozici na webových stránkách školy:
www.skolarevnicov.cz
Emailová adresa školy: info@skolarevnicov.cz
Telefonní čísla ostatních institucí:
ŠJZŠ – školní jídelna
739 946867
PPP – pedagogicko – psychologická poradna Rakovník 313 518271
Logopedická poradna Nové Strašecí
313 574232
Logopedická poradna Rakovník
313 511519, 728 865130
Logopedická poradna Rakovník
790 365040, 777 098733
ZUŠ Rakovník
313 512234, 313 512533
ZUŠ Nové Strašecí
313 572441
PEDAGOGICKÝ SBOR A PROVOZNÍ PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO MŠ: Pondělíčková Jana
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD:
1. třída „ Berušky “
Ječmenová Dagmar a Řebíková Zlata
2. třída „ Sluníčka
Pondělíčková Jana a Mikešová Kateřina
UKLÍZEČKA:

Budovičová Anna

ŠKOLNÍ ŘÁD
Školní řád je umístěn na webových stránkách školy a ve vstupním vestibulu mateřské školy.
Všichni zákonní zástupci byli seznámeni s obsahem školního řádu a jeho umístěním.
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je stanovena na období
od 1.9.2017 – 31.8.2018 ve výši 400,- Kč měsíčně za každé platící dítě přihlášené k celodenní
docházce.
Dle novelizovaného ustanovení školského zákona /podle § 123/ se vzdělávání v mateřské
škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,který následuje po dni,kdy dítě
dosáhne pátého roku věku /tedy i děti s OŚD/.
Plné znění směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání je vyvěšeno ve vstupním vestibulu
mateřské školy a na webu školy v dokumentech školy.
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Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jeho plnění /výňatek ze školního řádu/
- Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.
- Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
- Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se
přestupku podle § 182 a školského zákona.
- Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud
se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání
dítěte.
- Obec vydá obecně závaznou vyhlášku obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské
školy, jak stanovuje § 179 odst. 3 školského zákona. Spádová mateřská škola je mateřská škola
zřízená obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého
pobytu, v případě cizince místo pobytu.
- Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní
docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4
hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00hod (§ 1c vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním
vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů).
- Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
prázdnin, viz. organizace školního roku v základních a středních školách.
- Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je
vzděláváno.
- Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní
vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání,
dopustí se tím přestupku.
Omlouvání nepřítomnosti dítěte
Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte telefonicky do 8:00 hodin téhož dne.
Oznámení nepřítomnosti provádí zákonný zástupce dítěte písemně zapsáním do příslušného
omluvného formuláře, který zákonní zástupci obdrží.
Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informuje učitelka
ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne
výzvy.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván
doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující
nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Pouze nově přijaté děti mají nové ID symboly pro platby, ostatním zůstávají původní ID.
U veškerých plateb uvádějte ID svého dítěte pro dané platby, což jsou variabilní symboly
pro stravné,školné a tzv.ostatní patby.
Prosíme odevzdat návratky do MŠ
ID STRAVNÉ – 3500XX
ID ŠKOLNÉ – 600XX
ID OSTATNÍ PLATBY /AKCE ŠKOLY,DÁRKY,KROUŽKY/ - 700XX
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Mateřská škola při Základní škole a mateřské škole Řevničov, příspěvkové organizaci
Vážení rodiče,
prosíme Vás o vyplnění níže uvedené registrace (dále jen „přihláška“), která slouží pro účely evidence
úplaty za vzdělávání v mateřské škole a zároveň bude použit jako podklad pro vytvoření matriky
školského zařízení v souladu se školským zákonem.
1. Platbu za mateřskou školu ve školním roce 2017-2018 je třeba provést ve výši 400,-Kč měsíčně a
je splatná nejpozději k poslednímu dni v příslušném měsíci.
2. Platbu lze provést následně:
- převodem ve prospěch účtu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové organizace
- vkladem v hotovosti na účet účtu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové organizace
u některé z poboček České spořitelny, a.s.
- hotovostním vkladem v kanceláři školy na pokladnu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové
organizace
3. Údaje pro platbu
částku zaslat ve prospěch účtu ČS,a.s. 4210513339/0800
pod příslušným ID dítěte
variabilní symbol: 600XX
Upozornění: V případě, že uvedete chybný variabilní symbol, Vaše platba nebude identifikována a
nebude zařazena na konto dítěte. Jakékoliv další informace Vám poskytneme na e-mailech:
jana.pondelickova@skolarevnicov.cz , info@skolarevnicov.cz nebo na tel.číslech: 733 124 093, 606 765
691
……………………………………………ZDE ODDĚLIT ……………………………………………
REGISTRACE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
variabilní symbol: 600XX
Vyplňte čitelně:
OSOBNÍ ÚDAJE ŽÁKA
Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Třída

................................................

......................................

................................... ...................

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Jméno:……………………………………………………………………..
Dne ..................................... Podpis rodičů či zákonného zástupce .....................................................
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STRAVNÉ – PLATBY,INFORMACE
Stravu pro MŠ zajišťuje ZŠ Řevničov.
Veškeré informace ohledně platby stravného jsou umístěny na nástěnce v šatně Berušek.
Týdenní jídelní lístek je vyvěšen ve vestibulu šatny v budově mateřské školy a na webových
stránkách školy www.skolarevnicov.cz
Platby za stravné v mateřské škole:
Děti 3 - 6 let
Přesnídávka - 7,- Kč, Oběd – 19,- Kč, Svačina – 7,- Kč
Děti od 7 let
Děti, které dovrší v daném školním roce 7 let, platí vyšší stravné.
Přesnídávka – 9,- Kč, Oběd – 21,- Kč, Svačina – 9,- Kč
Polodenní strava – děti 3-6 let 26,-Kč / 7 let 30,- Kč
Celodenní strava – děti 3-6 let 33,-Kč / 7 let 39,- Kč
Případné připomínky týkající se stravování prosíme řešit u zástupkyně ředitele pro MŠ, ostatní
informace poskytne vedoucí školní jídelny p. Simandlová tel. 739 946867.
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Registrace a informace o úhradě stravného v Základní škole a mateřské škole Řevničov, příspěvkové
organizaci
Vážení rodiče,
stravování v mateřské škole, kterou navštěvuje Vaše dcera/Váš syn je zajištěno ve školní jídelně - výdejně, jakožto
školském zařízení zřízeném při Základní škole a mateřské škola Řevničov, příspěvkové organizaci.
Naší snahou bude nabízet pestré a vyvážené jídelníčky, aby naši žáci - Vaše děti dostaly vše ke zdárnému vývoji a k
celkovému zdraví. Řídíme se výživovými doporučenými dávkami, které jsou nastaveny tak, aby hradily denní
potřebu základních živin.
Prosíme Vás o vyplnění níže uvedené přihlášky – registrace (dále jen „přihláška“), která slouží jako přihláška ke
stravování a zároveň bude použita jako podklad pro vytvoření matriky školského zařízení v souladu se školským
zákonem a to bez ohledu na to, zda Vaše dcera/Váš syn bude nebo nebude školní jídelnu využívat. Tato „přihláška“
nezavazuje k odběru jídel.
1. Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto, kde budou zaznamenány jednotlivé pohyby nabití konta,
konzumace, vybití konta).
2. Platbu lze provést následně:
- převodem ve prospěch účtu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové organizace
- vkladem v hotovosti na účet účtu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové organizace
u některé z poboček České spořitelny, a.s.
- inkasem z bankovního účtu
- hotovostním vkladem v kanceláři školy na pokladnu Základní a mateřské školy Řevničov, příspěvkové organizace
3. Údaje pro platbu
částku zaslat ve prospěch účtu ČS,a.s. 4210513339/0800
variabilní symbol: 3500XX
Upozornění: V případě, že uvedete chybný variabilní symbol, Vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena
na konto strávníka. Jakékoliv další informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny Bohumila
Simandlová na e-mailech: bohumila.simandlova@skolarevnicov.cz , info@skolarevnicov.cz nebo na tel.čísle:
606 765 691
……………………………………………… ZDE ODDĚLIT ……………………………………………
Přihláška ke stravování Základní škola a mateřská škola Řevničov,příspěvková organizace
Informace pro matriku školského zařízení VS: 3500XX
Jméno a příjmení strávníka: _______________________________ Datum narození: ________________
Státní občanství: _____________ Bydliště: __________________________________________________
Alergie na potraviny/dieta:_______________________________________________________________
Název školy: ____________________________________________ Třída 2016/2017: _______________
Úhradu za stravování budu provádět *):
О
hotovostně
О

inkasem z bankovního účtu č. …………………………………………………..

О

převodem ve prospěch účtu Základní a mateřské školy Řevničov,příspěvková organizace

Způsob vrácení zůstatku na osobním kontě :
a) vrátit na bankovní účet :…………………………..……………………………………….b)výplatou hotovosti *)
Jméno a příjmení zák.zástupce: _________________________________ Telefon: ________________
Bydliště zákonného zástupce: ___________________________________________________________
E-mail zákonného zástupce: ____________________________________________________________
V ___________ ______ dne _________________

_________________________
Podpis (zákonného zástupce)

Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování odevzdejte prostřednictvím třídní učitelky
*)nehodící se škrtněte
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Zavedení služby Objednávání stravy Internetem
V rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme službu - objednávání
stravy Internetem.
Aplikace: www.strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky
odkudkoli a kdykoli.
Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem ve tvaru: prijmenijmeno
a je chráněno heslem: prijmeni2017.
Doporučujeme všem rodičům po přihlášení do aplikace provést změnu hesla.
V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete
také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.
Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete
zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz
Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách www.skolarevnicov.cz v odkaze
pro rodiče ( informační nástěnka) nebo v odkaze školní jídelny(objednáváni a placení obědů):
http://www.skolarevnicov.cz/materska-skola/pro-rodice/nastenka/
http://www.skolarevnicov.cz/skolni-jidelna/objednavani-a-placeni-obedu/
Úhradu za stravování lze provádět :
- hotovostně na pokladnu školy nejpozději však do 10.dne následujícího měsíce.
-

inkasem: zájemce o tento způsob platby předem navštíví svůj bankovní ústav, kde dá
souhlas k inkasu stravného pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov,
příspěvkovou organizaci, č.ú.: 4210513339/0800 v 1 měsíčním intervalu (i v červenci) a
uvede limit maximální výše strhávání ( doporučujeme limit do 700,-Kč). Tento způsob
platby je pro rodiče i školu nejvýhodnější – prosíme o jeho upřednostnění.

-

Při opakovaném porušení splátkového kalendáře si škola vyhrazuje právo žáka ze
školního stravování vyloučit.
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Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou
pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované
neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v
konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy
(zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d – viz. školní řád).
Pitný režim v mateřské škole
Pití je dětem nabízeno během celého dne – voda, mléko, kakao, ovocné šťávy,ovocné čaje
z nezávadné pitné vody z veřejného vodovodu. V letních měsících při pobytu dětí na zahradě je
rovněž v dostatečném množství poskytován dětem pitný režim.
Kontrola jídla z řad rodičů
Kdokoliv z rodičů může během školního roku přijít na kontrolu jídla.
Ochutná jídlo, napíše stručný zápis o kontrole a vyvěsí na nástěnku pro rodiče.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz školy je od 6:00 – 17:00 hodin.
Rodiče odhlašují děti z MŠ do 8:00 hodin nebo osobně na třídách u učitelek.
Děti se přivádějí od 6:00 - 8:00 hodin. Rodiče mohou děti přivádět v ojedinělých případech i po
8:00 hodině – nutné předem domluvit s uč.(např. návštěvy u lékaře apod.).
Po obědě se děti vyzvedávají od 12:15 – 12:30 hodin. Odpoledne od 14:30 hodin.
Pokud si osoby pověřené k vyzvedávání dětí nevyzvednou dítě do 12:30 hodin, bude
uloženo k odpočinku.
Děti jsou ráno do 7:00 hodin a odpoledne po 15:00 hodině spojovány ve třídě Berušek,
protože slouží pouze jedna učitelka.
Rodiče předávají dítě do školy zdravé. Vyskytne–li se u dítěte infekční onemocnění, impetigo
– opar, vši apod. rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích
onemocnění dítěte během pobytu ve škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, hlavy aj.)
jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
Pokud bude dítě ve škole tři dny nepřítomné, rodiče předloží místopřísežné prohlášení, že
je dítě zdravé /viz. vzor – nástěnka/.
Odvádění dětí z mateřské školy
Rodiče vyplní tiskopis – zmocnění k odvádění dítěte. Rodiče zodpovídají za nezletilou osobu,
která vyzvedává jejich dítě ze školy, že je schopná se o dítě postarat, pomůže mu při oblékání,
přečte informace na nástěnce a vyřídí rodičům případné vzkazy. Není žádoucí, aby tyto
nezletilé osoby byly doprovázeny dalšími spolužáky a kamarády.
Práva a povinnosti rodičů – podrobně školní řád
Rodiče zodpovídají za své děti až do doby předání dítěte učitelce do třídy a při předávání
ze třídy. Po vyžádání dítěte a jeho odchodu ze třídy si rodiče za dítě ručí sami. Prosíme rodiče,
aby nejen z důvodů bezpečnosti, ale i ochrany majetku školy, nenechávali nejen docházející děti
do školy, ale i ostatní děti ničit vybavení školy a školní zahrady.
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Co děti potřebují do školy
Všechny děti musí mít bezpečné bačkory ( pantofle jsou zakázány z bezpečnostních důvodů), do
kapsy kapesník na vycházku. Náhradní prádlo, ponožky, pláštěnku a holinky dejte dětem do
sáčku v šatně – pobyt venku při deštivém počasí. Spící děti mají pyžamo a 1x za 14 dní si jej
odnesou domů vyprat. Prosíme rodiče, aby zapůjčené prádlo ze školy vraceli hned druhý den.
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Veškeré věci dětem podepište.
Prosíme rodiče o včasné nahlašování změny:
zdravotní pojišťovny, telefonu, bydliště,
zaměstnavatele (tel.) apod.
Nástěnka pro rodiče obsahuje:
ŠVP,Školní řád, vnitřní směrnici – úplata za předškolní vzdělávání, stravné a další veškeré
aktuální informace pro rodiče během celého školního roku – výlety, různé nabídky rodičům,
akce, žádosti, platby, organizační informace. Prosíme,sledujte nástěnky.
Prosíme rodiče o tuto materiální pomoc
4 krabice papírových kapesníků
1 balení toaletního papíru – 8 rolí
1 balení pracího prášku – 450 g
1 náplň tekutého mýdla – 500 ml
Prosíme rodiče, aby tento materiál předali učitelkám na třídách do konce měsíce září.
POPRVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Zkušební období
(adaptace) slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole. Je
důležité, aby adaptace proběhla úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do
školy. Dítě potřebuje při vstupu do školy především vaši podporu - pozitivní přístup pro vstup
do školy, zvykat si na nové kamarády, paní učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu
zvládnout počáteční nejistotu při společných hrách – nové písničky, pohádky, cvičení, nové
hračky, divadla a kulturní akce, výlety, hra na flétnu apod.
ADAPTAČNÍ SYSTÉM:
Adaptační systém je určen pro děti docházející do mateřské školy poprvé. Adaptační doba je
v měsíci září, který je ve výchovném programu zohledněn vůči nově příchozím dětem.
1. týden
První den ve škole za účasti rodičů – přivítání, vzájemné seznámení – individuální přizpůsobení
pobytu
Do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hodin, možnost s rodičem - opět dle uvážení
2. týden
Dopolední vycházka – možnost s rodičem. Odchod po obědě ve 12:15 hodin.
3. týden
Pokud adaptace probíhá bez obtíží, je možné vyzkoušet polodenní nebo celodenní pobyt dítěte ve
škole i dřív.
U dítěte, které si zvyká pomaleji, si rodiče domluví s učitelkami další individuální průběh
zvykání. Vše záleží pouze na domluvě rodiče a učitelky na třídě.
JAK VYPADÁ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Den ve škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu, zpracovaného učitelkami a
přizpůsobeného podmínkám naší vesnice. ŠVP je zveřejněn na přístupném místě na nástěnce ve
vstupním vestibulu školy. S programem jsou seznamováni rodiče při první rodičovské schůzce a
dle zájmu během celého školního roku. Ze strany rodičů uvítáme případné návrhy a
podnětné nápady do našeho školního vzdělávacího programu. ŠVP obsahuje - identifikační
údaje, charakteristiku školy, podmínky a organizaci vzdělávání, charakteristiku vzdělávacího
programu a jeho vzdělávací obsah se společnými tématickými celky a hodnocení (evaluaci).
Na svých třídách pracují učitelky podle TVP, který je přizpůsoben věkovým schopnostem
jednotlivých dětí.
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Název ŠVP: „Hrajeme si od jara do zimy“
Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit
základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Nabízíme kvalitní, standardní i nadstandardní péči – kulturní, společenské i mimoškolní akce,
dny otevřených dveří s rodiči i dětmi, plavecký výcvik pro předškolní děti, výuku flétny, foukací
harmoniky, kroužek vaření, účast v knižním klubu, výstavy dětských prací, účast ve výtvarných
soutěžích krajových i celorepublikových, letos poprvé na školkové olympiádě apod.
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základu veškerého
přirozeného poznávání. Denně se věnujeme dětem po stránce hudební, výtvarné, pracovní a
jazykové – ve spolupráci s rodiči procvičujeme vadnou výslovnost.
Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby bylo dítě maximálně šťastné a
spokojené.
PŘÍCHOD DĚTÍ, VOLNÉ HRY:
Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem.
Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a
uspokojuje.
SPOLEČNÁ ŘÍZENÁ ČINNOST:
Po osmé hodině učitelka sdělí a nabídne dětem co budou společně dělat a dá jim vybrat, kdo chce
pokračovat v předcházející činnosti nebo společně – práce u stolečků s výtvarnou nebo pracovní
náplní, společné vyprávění – zpěv, tanec, divadlo, poslech pohádek aj. tyto činnosti prolínají
tělovýchovné chvilky – volbu cviků určuje učitelka, ale přizve i děti. Denně zařazujeme
lokomoční činnosti – chůze, lezení, běh, skoky, zdravotní cviky, cvičení s hudbou, s náčiním
(lavička, koza, švédská bedna, žíněnka, pohybové a taneční hry, aerobik apod.).
Cílem cvičení je zdravotní prospěšnost a psychické uvolnění.
DOPOLEDNÍ SVAČINA:
Po hygieně si děti připraví svačinu, obsluhují se samy. Děti si mohou přidat jídlo nebo
jídelníčkem určené pití.
ČINNOSTI PO SVAČINĚ DO PBV:
Dále děti pokračují v nabízených činnostech nebo si jdou hrát, probíhají aktivity dle týdenního
plánu. Každá činnost dítěte na společně dané téma je hodnocena učitelkou i dětmi.
POBYT VENKU:
Doba pro pobyt venku je plánovaná jako jiné činnosti. Školní zahrada slouží vždy pro 2/3 dětí,
1/3 dětí absolvuje vycházku do přírody nebo se skupiny střídají. K PBV patří tělovýchovné
aktivity, tvořivé a námětové hry, poznávání a ochrana přírody, překonávání překážek. Vycházky
jsou spojené s tématem týdne. Během roku děti absolvují i dopolední vycházky do přírody –
podzim – krása a barevnost lesa; zima – krmení zvěře; jaro – u rybníka,
léto – soutěživé hry v přírodě.
OBĚD:
Samozřejmá hygiena, děti se učí stolovat, držet příbor, udržovat čistotu. Děti jsou vedeny
k samostatnosti. Kromě nalévání polévky se děti v obou třídách obsluhují samy, mladší někdy
s dopomocí učitelek. Každé dítě má možnost jíst svým tempem, mladší děti jsou individuálně
dokrmovány. Dále jsou při stravování respektovány individuální stravovací návyky. Pitný režim
děti plně využívají samostatně, obsluhují se pomocí nápojových nádob. Děti nejsou nuceny do
jídla, pro klidné dojídání dětí se škola otvírá ve 12:15 hodin. Nejprve obědvá první třída, poté
třída druhá. V obou třídách děti využívají při jídle příbor.
ODPOČINKOVÁ ČINNOST:
Děti, které tráví ve škole celý den, potřebují čas na odpočinek od denních činností. Ukládají se
k odpočinku na své lehátko, poslouchají pohádku, relaxační hudbu, povídají si s učitelkou své
celodenní zážitky a pak individuálně usínají.
KROUŽKY A DALŠÍ NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V MŠ:
Taneční kroužek, Keramický kroužek
Maxík pro předškoláky, Angličtina, Jóga, Hra na flétnu a dětské hudební nástroje, Plavecká
výuka
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ODPOLEDNÍ ČINNOSTI DO ODCHODU DOMŮ:
Děti si vybírají činnost podle vlastního výběru, nebo učitelka individuálně pracuje s dětmi do
jejich rozchodu. V případě hezkého počasí tráví děti odpoledne v prostorách školní zahrady.
Přehled nabízených zájmových kroužků a nadstandardních aktivit v MŠ
pro školní rok 2017-2018
Název kroužku

Den

Hodina

Vyučující

Kroužky v mateřské škole
Středa
15:00 -15:45
Lucie Kárová
Šrámková
od 20.9.17
15:00 -15:45
Jitka
Keramická dílnička čtvrtek
Iblová
od 5. října
do konce
března
Tanec

Název aktivity
Maxík

Angličtina

Jóga

Plavecká výuka

Hra na flétnu a
dětské hudební
nástroje
Tělocvična

Den

Hodina

Vyučující

Nadstandardní aktivity v mateřské škole
sudé týdny
15:30-16:15 Kateřina
v pondělí
Mikešová
od 2. října do
konce května
úterý
Berušky
Darina
15:00-15:45 Drozdová
od 26.9.2017
Sluníčka
a
15:45-16:30 Anthony
Dunn
pondělí
v
Mgr. Milena
dopoledních Černíková +
hodinách
všechny
učitelky
úterý
10:30-11:15 PŠ TJ
od 17.4. do
Tuchlovice
26.6.2018
9 lekcí
70,- Kč za lekci
jednou týdně
jednou týdně
v pátek v ZŠ

v
dopoledních
hodinách
v
dopoledních
hodinách

všechny
učitelky

Cena za
pololetí
1350,za pololetí
900,pololetí
platba
lektorce
Cena za
pololetí
300,za pololetí

0,-

0,-

630,- celé
kurzovné +
doprava dle
počtu
přihlášených
dětí
0,-

všechny
učitelky

VEŠKERÉ ODPOLEDNÍ KROUŽKY A NADSTANDARDNÍ AKTIVITY SE BUDOU
KONAT VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK.
Příspěvek na akce školy
Akce školy
Dárky pro děti

Cena za
pololetí
700,150,-
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Stručná charakteristika jednotlivých zájmových kroužků a aktivit je zveřejněna na
webových stránkách školy.
Maxík
Maxík je stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.
Cílem stimulačního programu je maximálně usnadnit dítěti vstup do školy. Chceme,aby se dítě
naučilo správně sedět u stolu,držet tužku,samostatně pracovat,manipulovat s pomůckami,rozumět
zadávaným pokynům,dodržovat pravidla slušného chování,umět si zkontrolovat svoji práci a
následně se i opravit. Vedení dítěte ze strany dospělého je velice důležité,proto jsou do
programu zapojeni i rodiče. Program začíná v říjnu a končí v květnu.
Tanec
Taneční kroužek je určen pro děti z obou tříd MŠ. Je zaměřen na rozvoj pohybové koordinace a
rytmiky. Děti se zde seznámí se základy společenského a výrazového tance, zumby, aerobiku, s
disco tancem a řadou tanečních her. Kroužek je přizpůsoben věkovému složení dětí. Začínáme
tančit v září.
Angličtina
Výuka anglického jazyka je přizpůsobena věkové kategorii dětí.Učíme se základní slovní zásobu
– barvy,zvířata,počítání, pohybové aktivity se zpěvem apod. Aktivita je určena pro všechny děti.
Keramická dílnička
Cílem výuky je vzbudit v dětech radost a nadšení z tvořivé práce,
zvládnout zábavnou formou výtvarné techniky, zvládnout a pochopit
keramiku jako vyjadřovací prostředek s arteterapeutickým zaměřením
a rozvojem jemné motoriky u menších dětí. V keramickém kroužku se
děti seznámí se základními technikami a postupy v modelování.
Kroužek probíhá jednou týdně ve třídě Sluníček v tomto období:
říjen – březen. Všechny výrobky si děti odnášejí domů.
Jóga
Využití jógy v mateřské škole slouží k rozvoji motorických a psychických schopností dítěte.
Jednotlivé bloky obsahují dechová cvičení,rovnovážné cviky, pohybovou relaxaci a další cviky
motivované formou hry. Dýchání a cvičení se zvířátky je pro děti předškolního věku přiměřená
činnost,pojatá zajímavou formou. Pro děti je motivace jednotlivých cviků živočichy atraktivní a
prohlubuje jejich poznání. Pedagog musí jednotlivé cviky přizpůsobit věku cvičících a zabezpečit
dostatečný prostor ke cvičení. Očekávané výstupy z těchto činností jsou – umět správně
dýchat,držet své tělo, mít obecné poznatky o dýchání. Aktivita je určena pro všechny děti.
Plavecká výuka
Plavecká výuka se uskuteční v Plavecké škole v Tuchlovicích. Termín:od 17.4. – 26.6.2018,vždy
v úterý od 10:30 – 11:15 hodin.výuka obsahuje 9 lekcí. Cena jedné výuky je 70,- Kč, celkem
630,- Kč. Rodiče děti závazně přihlásí a od počtu dětí se bude odvíjet cena dopravy.
Kurzovné ani dopravné se nevrací. Aktivita je určena pro všechny děti.
Na konci výuky obdrží rodiče potvrzení o účasti plaveckého kurzu pro pojišťovny, u kterých jsou
děti pojištěny. Potvrzení se vztahuje pouze na výuku.
Hra na flétnu a dětské hudební nástroje
Děti se učí správnému dýchání, držení hudebních nástrojů, rytmizaci,tempu a délky tónů.
Hrajeme jednou týdně. Flétnu si děti přinesou z domova,ostatní
hudební nástroje jsou k dispozici v MŠ.
Aktivita je určena pro všechny děti.
Veškeré platby uvádějte pod jednotlivými ID,což jsou variabilní symboly pro
stravné,školné a tzv.ostatní platby, které rodiče obdrží na schůzce a uhraďte do poloviny
října,kromě plaveckého výcviku,který bude hrazen ve druhém pololetí 2018.
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Během školního roku se děti průběžně zúčastňují výtvarných soutěží nejen oblastních, ale i
celorepublikových.
Aktuální měsíční nabídky programů jsou umístěny na webových stránkách školy a na
nástěnce ve vstupním vestibulu školy.
Na představení během celého školního roku zveme děti z Mateřské školy Krušovice,
Kroučové a ZŠ Řevničov, se kterými spolupracujeme. Vzhledem k tomu, že se představení
zúčastní větší počet dětí, vyjde nás levněji.
V průběhu celého školního roku využíváme dalších nabídek divadelních, kouzelnických a
jiných zajímavých představení, která jsou pro nás finančně dostupná a ověřená kvalitním
vystoupením. Výhodou je uskutečnění představení v prostorách školy, protože se zde děti dobře
cítí a z hlediska bezpečnosti dětí volíme raději variantu klidného domácího prostředí.
Zájezdová divadelní a kulturní představení volíme dle nabídky během celého školního roku.
NABÍDKA ŠKOLY RODIČŮM








Adaptační systém
Časopis pro rodiče – bude umístěn na webových stránkách školy
Webové stránky školy
Nabídka odborníků po stránce logopedické, pedagogické i psychologické, besedy dle
zájmu rodičů – školní zralost apod.
Informace o výchovné práci s dětmi formou schůzek, při dnech otevřených dveří,
v případě zájmu kdykoliv
Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se organizace a výchovné práce ve
škole je možné projednat u vedoucí učitelky v liché týdny v úterý a ve čtvrtek
od 15:15 – 16:15 hodin po vzájemné domluvě. V případě nutnosti ihned.
Pokud bude mít někdo z rodičů zájem a bude chtít pomoci s procvičováním
některých hlásek, domluvte se s učitelkami na své třídě, předejte si materiály a
učitelky budou průběžně během dne nenásilně procvičovat v podobě jazykových
chvilek případné problémy vašich dětí s výslovností.

KRONIKY ŠKOLY:
Veškeré kulturní a společenské akce ve škole i mimo budovu – výlety, exkurze apod., fotografie
a běžné denní činnosti obohacené humornými perličkami našich dětí jsou zachyceny spolu
s obrázkovými přílohami v kronikách školy. V případě zájmu je možné si je kdykoliv
prohlédnout.
PODĚKOVÁNÍ ZA DARY POSKYTNUTÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Děkujeme všem, kteří poskytují škole materiální i finanční dary a těšíme se na další spolupráci.
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AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Září
16.9.2016 od 8:00 hodin – Photodienst Brno – fotografie s pozadím „Štědrý den“
V termínu od 19.9 – 23.9.2016 se uskutečnila škola v přírodě, Kemp Jordán Opárno
Říjen
Pohádka hraná učitelkami Hrnečku vař
12.10.2016 v 8:30 hodin Pohádka O Smolíčkovi, p. Koula
Listopad
4.11.2016 v 10:00 hodin – výlet do KD Stochov s pohádkou „Rákosníček a hvězdy“
7.11.2016 od 15:00 hodin Den otevřených dveří pro rodiče i veřejnost „Tvoření na vánoční
jarmark.“
Téhož dne 7.11.2016 od 17:00 hodin „Uspávání broučků“ na naší školní zahradě.
10.11.2016 od 8:00 hodin – beseda zaměřená na třídění odpadu EKO - KOM
16.11.2016 v 10:30 hodin screeningové vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás
správně“ firmou Prima Vizus, o.p.s.
Prosinec
1.12.2016 od 13:30 hodin - Vánoční jarmark v ZŠ
5.12.2016 - Mikulášská nadílka
8.12.2016 od 8:30 hodin výlet KC Rakovník „Včelí medvídci zpívají“,Divadlo Věž Brno
14.12.2016 od 8:30 a 10:00 hodin Workshop „Vánoce – putování za hvězdou“ – Kamila
Kucharczyk Hönigerová
19.12.2016 – Vánoční besídka, od 16:00 hodin ve třídě Berušek,od 16:30 hodin ve třídě
Sluníček
Leden
19.1.2017 od 9:30 hodin - Beseda na téma „Když kamarád stůně – vitamíny,prevence před
onemocněním“,PharmDr.Riegerová Magdalena,Lékárna„U sv.Antonína“ v Řevničově
24.1.2017 v 10:30 hodin - Pohádka „O zatoulané ovečce“,Divadlo Kolem
Únor
7.2.2017 od 9:00 hodin – Kouzelnické vystoupení s panem Vaidišem
9.2.2017 Karnevalový rej v tělocvičně ZŠ
28.2.2017 v 9:30 hodin – „Jak šli muzikanti světem“, ZUŠ Harmonie
Březen
6.3.2017 od 15:15 hodin třída Berušek,od 16:00 hodin třída Sluníček /ve třídě Sluníček/
- ukázková hodina z kroužku AJ
7.3.2017 od 15:30 hodin - Beseda s pracovnicemi PPP Rakovník - školní zralost dětí, spojená s
informační schůzkou týkající se výchovně vzdělávací činnosti dětí.
Beseda určena pro rodiče dětí z obou tříd.
16.3.2017 v 9:00 hodin zábavně – naučný program „Příroda je naše – náš les a jeho
obyvatelé“. MŠ Krušovice a Kroučová
21.3.2017 v 9:00 hodin – „Čtyři pohádky“,Divadlo Šus
Duben
5.4.2017 od 9:00 hodin Krejčík Honza s pořadem „Kdo si počká,ten se dočká“ v KC
Rakovník
11.4.2017 od 15:00 hodin - Den otevřených dveří – „Skořápkovník“
Téhož dne odpoledne od 17:00 „Probouzení broučků“ na naší školní zahradě.
Plavecká výuka pro závazně přihlášené děti - Plavecká škola Tuchlovice
od 25.4. – 27.6.2017
Květen
2.5.2017 – Zápis do MŠ od 8:00 – 16:00 hodin
3.5.2017 od 8:00 hodin – Fotografování dětí firmou Photodienst s motivem „Zlaté časy“,
společné foto, tablo předškoláků
24.5.2017 v 8:30 hodin Pohádka „O Sněhurce“, p. Koula
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Červen
1.6.2017 – Oslavy Dne dětí
7.6.2017 - Chomutovský lesopark, školní výlet
15.6.2017 od 8:30 a 10:00 hodin Workshop Indiáni, Kamila Kucharczyk Hönigerová
15.6.2017 v 16:00 hodin - Školní akademie v tělocvičně ZŠ
21.6.2017 v 9:00 hodin Pohádka „O zakleté princezně“, Divadlo VeTři
21.6.2017 od 17:00 hodin - Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ Řevničov
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CO NÁS ČEKÁ A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Srpen
29. 8. 2017 od 17:00 hodin - Informativní schůzka s rodiči
Září
Pohádka hraná učitelkami „O Budulínkovi“
20. 9. 2017 od 8:00 hodin – Photodienst Brno – fotografie s pozadím „Podzimní malování“
29. 9. 2017 – ředitelské volno, MŠ uzavřena
Říjen
11. 10. 2017 od 8:30 / 10:00 hodin Workshop „Čokoládové tvoření“
Dne 17. 10. 2017 od 16:00 hodin se uskuteční Den otevřených dveří „Hrajeme si a tvoříme
s plody podzimu.“
S sebou si přineste jakékoliv vlastní vypěstované podzimní plody, ze kterých budeme tvořit.
Hotovými výrobky vyzdobíme naší školní zahradu.
Listopad
7. 11. 2017 v 8:30 hodin - preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí –
„Koukají na nás správně“ firmou Prima Vizus
14. 11. 2017 v 8:30 hodin pohádka „O pejskovi a kočičce“, p. Koula
Prosinec
5. 12. 2017 - Mikulášská nadílka
7. 12. 2017 - Vánoční jarmark v ZŠ, čas bude upřesněn
13. 12. 2017 od 9:00 hodin – „Kouzelnická show Šulcovi“
19. 12. 2017 – Vánoční besídka, od 16:00 hodin ve třídě Berušek, od 16:30 hodin ve třídě
Sluníček
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 - Vánoční prázdniny
Leden
23. 1. 2018 od 9:00 hodin – workshop spojený se vzdělávacím programem s názvem
- „Dny pro záchranu života“
Únor
7. 2. 2018 od 9: 00 hodin – činoherně loutkové divadlo „Veselá zimní pohádka“, Divadlo
Paleček
Březen
6. 3. 2018 od 8:45 hodin loutkové představení, Divadlo Šikulka s pohádkou „Nepořádný
medvídek“
12. 3. 2018 od 15:00 hodin - Den otevřených dveří, malování vajec na „Skořápkovník“
- prosíme rodiče o průběžné donášení vyfouklých vajec
Duben
Plavecká výuka pro závazně přihlášené děti - Plavecká škola Tuchlovice
od 17. 4. – 26. 6. 2018, 9 lekcí
18. 4. 2018 od 9:30 hodin – interaktivní, hudebně divadelní show s názvem „Veselý den.“
Květen
2. 5. 2018 – Zápis do MŠ od 8:00 – 16:00 hodin
16. 5. 2018 od 9:00 hodin Divadlo VeTři s pohádkou „Jeníček a Mařenka“
19. 5. 2018 – „Řevničovská šlápota“ – 3.ročník turistického pochodu
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Červen
1. 6. 2018 od 9:00 hodin oslavy Dne dětí na školní zahradě – „Letní dětská párty“ s divadlem
VeTři
7. 6. 2018 – ZOO Plzeň, školní výlet
21. 6. 2018 – „Zahradní slavnost“ – loučení se školním rokem, čas bude upřesněn
26. 6. 2018 od 17:00 hodin – „Slavnostní rozloučení s předškoláky“

Na nástěnce ve vstupním vestibulu mateřské školy sledujte změny
v termínech, případně další neplánované akce školy.
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