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I. INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

ADRESA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava 

příspěvková organizace 

Kamenice 461 

Kamenice 588 23 

TELEFON:              

MATEŘSKÁ ŠKOLA - hlavní budova    567 273 353  

MATEŘSKÁ ŠKOLA - nová budova      561 207 573          

ŠKOLNÍ JÍDELNA         567 273 334 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:  Městys Kamenice u Jihlavy 481, 588 23 

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY:   Ing. Jan Jelínek 

Vedoucí učitelka MŠ:                Mgr. Ivana Štelbacká 

Vedoucí školní jídelny:              Barbora Čápová 

POČET TŘÍD: 4 

 dvě třídy v prostorách hlavní budovy 

 dvě třídy v budově nové 
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      ROZDĚLENÍ PEDAGOŽEK 

 

1. třída název VEVERKY 

Bc. Ilona Pruknerová 

Marie Hrubá 

 

2. třída název MEDVÍDCI 

Mgr. Ivana Štelbacká 

Hana Kachyňová 

 

3. třída název JEŽEČCI 

Mgr. Ludmila Navrátilová 

Eva Hradová 

 

 

4. třída název LIŠTIČKY 

Jana Hrubá 

Bc. Hana Mašterová 
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II. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Hlavní budova mateřské školy  
Odemyká se vždy v 6:00 hodin. Všechny děti se scházejí od 6:00 

hodin  ve  třídě Veverky. Od 6:30 hodin je provoz v obou třídách. 
Provoz ve třídě Medvídků je do 15:00 hodin. Po patnácté hodině se 

děti rozcházejí ze třídy Veverek. 

Nová budova mateřské školy  

Odemyká se vždy v 6:00 hodin. Všechny děti se scházejí od 6:00 

hodin  ve  třídě Lištičky. Od 6:30 hodin je provoz v obou třídách. 
Provoz ve třídě Lištiček je do 15:00 hodin. Po patnácté hodině se děti 

rozcházejí ze třídy Ježečci. 

 

 

Provoz mateřské školy je v obou budovách  
od 6:00 hodin do 16:00 hodin. 

V 16:00 hodin se budovy mateřské školy zamykají. 

 

 

 

 

Provoz mateřské školy bývá přerušen v době vánočních a letních 
prázdnin. 

 

Podle zkušeností bývá v době vedlejších krátkodobých prázdnin 
provoz mateřské školy částečně omezen, a to vzhledem k nižší 

docházce dětí.  Vždy před těmito prázdninami proto zjišťujeme počty 

přihlášených dětí, aby vedoucí kuchyně mohla přizpůsobit objednávky 
potravin na toto období. 

Provoz v době vedlejších prázdnin bývá zajištěn pro všechny 

děti zpravidla v hlavní budově mateřské školy. 

 

Uzavření mateřské školy nebo omezení provozu bude 

rodičům vždy včas oznámeno (výjimkou mohou být nenadálé 

události). 
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III. STRAVOVÁNÍ 

                          

Ceny jídla 3-6 let 7-10 let 

Ranní svačina     9 Kč 10 Kč 

Oběd     18 Kč 20 Kč 

Odpolední svačina   8  Kč 8 Kč 

Celkem  35 Kč 38 Kč 

 

Na začátku školního roku dostávají nové děti přihlášku ke školnímu 
stravování. 

 

 
ČASOVÝ ROZVRH JÍDLA 

 

    8:30- 9:00   hodin      RANNÍ SVAČINA 
    11:30- 12:00 hodin     OBĚD 

    od     14:30  hodin     ODPOLEDNÍ    SVAČINA 

 
Pitný režim je dětem k dispozici v průběhu celého dne. Děti mohou pít 

dle potřeby z volně přístupných várnic. 

Na pitný režim dejte dětem do MŠ vlastní keramický hrneček, 

který si dítě pozná a po celý den ho bude používat. 

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:  

 Den předem do 12 :00 hodin. 

 Pouze ve výjimečných případech - pokud dítě onemocní přes 

sobotu a neděli, mají rodiče možnost odhlásit stravu ještě 

v pondělí ráno -  nejpozději však do 6:30 hodin. 
 

 

V PŘÍPADĚ NÁHLÉHO ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE: 

 omluvte dítě ústně nebo telefonicky hned ráno paní učitelce 

ve třídě-telefon               - stará budova 567 273 353 
- nová budova 561 207 573 

  a rovněž v kuchyni na telefonním čísle 567 273 334    
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Pouze první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole si rodiče 

mohou neodhlášenou stravu vyzvednout. 

Na stravu je třeba přinést označený jídlonosič do  MŠ do 8:00 hodin.     

 

Nelze vyzvedávat stravu dítěte po celou dobu jeho nemoci. 

  

 IV. ŠKOLNÉ 

Školné je příspěvek na neinvestiční náklady mateřské školy, který 
hradí rodiče zpravidla měsíčně. 

Školné za jeden měsíc je stanoveno na 200 Kč. 

Školné je možno hradit platbami ze sporožirových či 
bankovních účtů nebo složenkou. Pro platbu školného 

dostanou rodiče v mateřské škole podklady. Školné je 

třeba zaplatit vždy do 15. dne stávajícího kalendářního 
měsíce. 

Opakované nezaplacení školného může být důvodem k ukončení 

školní docházky. 

Na nástěnce pro rodiče je stále k dispozici Organizační řád školy o 

úplatě za předškolní vzdělávání. Věnujte proto tomuto 

dokumentu pozornost. 

 

V. PRŮBĚH DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
Příchod dětí do MŠ je stanoven od 6:00 do 8:00 hodin. Přejete-li 

si přivádět dítě v jinou dobu, lze to osobně dohodnout s paní učitelkou 

v dané třídě, popřípadě s vedoucí učitelkou. 
V rozmezí od 8.30 do 9:00 hodin je dětem podávána ranní 

svačina s mléčným nápojem. 

Čas od 6:00 hodin do 9.30 hodin tráví děti rozmanitými hrovými 
aktivitami a činnostmi. Učitelky dětem nabízejí nenásilnou formou 

různé vzdělávací činnosti, kterých se děti zúčastňují podle zájmu. 

Jedná se o tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební a dramatické 
činnosti, dále činnosti rozvíjející řeč, myšlení a vyjadřovací 

schopnosti. Děti jsou seznamovány s okolním světem hravou a 

nenásilnou formou. Základem všech aktivit v mateřské škole je hra. 
Přesto se vždy jedná o promyšlenou a cílenou výchovně-vzdělávací 

činnost. 
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V době od 9:30 do 11:30 hodin následuje pobyt venku. Délku 

pobytu venku ovlivňuje částečně počasí, případně naplánované 

aktivity pro konkrétní den. 

Na pobyt venku dejte dětem do mateřské školy starší 

pohodlné oblečení, případně starší obuv. Při vycházce do okolí 

nebo při pobytu na zahradě často nelze zabránit tomu, aby se děti 

ušpinily. 

Není možné, aby měly děti pouze jedno oblečení do třídy i na 

ven. Vždy je třeba, aby se děti při návratu do MŠ převlékly (jedny 

tepláky do třídy, jedny na ven).  

Po návratu z pobytu venku mají děti připravený oběd. Po obědě 
následuje hygiena a odpolední odpočinek, jehož délka se odvíjí dle 

individuálních a fyziologických potřeb dětí předškolního věku. 

Následuje hygiena, oblékání, odpolední svačina a volné hry dětí. 

 

Vyzvedávání dětí: 

po obědě - od 12:00 do 12:30 hodin 

odpoledne - od 14:30 do 16:00 hodin  
 

Žádáme rodiče, aby tento časový rozvrh respektovali. 

  

Pokud si potřebujete dítě vyzvednout v jiném čase, je třeba se předem 

domluvit s paní učitelkou ve třídě, případně s vedoucí učitelkou. 

V případě, že si rodič vyzvedne dítě po skončení provozu MŠ (tedy 

po 16. hodině), bude o tomto jednání sepsán zápis. Pokud se tato 

situace bude opakovat, jedná se o závažné porušení školního řádu 

MŠ a ředitel školy může na základě podnětu vedoucí učitelky 

vzdělávání dítěte v MŠ ukončit. 

VI. ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE 

Trváme na tom, aby dítě vždy osobně předávala a především 

vyzvedávala dospělá osoba. Rodiče také učitelkám ve třídách určí 
oprávněné osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Jiné osobě nebude 

dítě předáno. 
Neposílejte děti do mateřské školy samotné, paní učitelka 

zodpovídá za dítě až od doby, kdy jí je dítě jinou dospělou osobou 

předáno. 
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V případě, že toto nelze vždy v rodině z vážných důvodů zajistit, 

lze ve výjimečném případě předat dítě nezletilému sourozenci. Tuto 

možnost je nutno předem projednat osobně s vedoucí učitelkou a 
vyplnit písemnou dohodu. Bezpečnost dítěte musí být vždy v popředí 

vašeho zájmu. 

VII. UKONČENÍ DOCHÁZKY 

Ukončit docházku dítěte do mateřské školy může ředitel 
základní školy na návrh vedoucí učitelky mateřské školy v případě, že 

rodiče opakovaně nedodržují nebo porušují řád školy (není 

dodržována provozní doba mateřské školy, není placeno školné a 
stravné v určených termínech, dítě nedochází do mateřské školy bez 

omluvy apod.). 

 

Školní řád je závazným dokumentem mateřské školy. Rodiče jsou 

povinni se s ním seznámit a také to stvrzují podpisem na příslušný 

formulář. V tištěné formě je k dispozici na nástěnkách u všech 

tříd, také u hlavního vchodu do MŠ a samozřejmě na webu školy. 

Se školním řádem jsou rodiče pravidelně seznamováni také na 

informačních schůzkách. 

VIII. PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Mateřská škola je součástí základní školy. Naší prioritou je tedy 

návaznost, nenásilný přechod předškolních dětí do první třídy 
základní školy a kvalitní příprava pro vstup do 

ZŠ. 

Snažíme se o rozvoj prosociálních vztahů mezi 
dětmi, tedy schopnost vzájemně se respektovat, 

spolupracovat a domluvit se. Tradicí naší 

mateřské školy je i integrace dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  

Součástí programové nabídky je rozvoj hudebně 

pohybových činností a logopedická intervence 
ve spolupráci s SPC Velké Meziříčí. 
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Do činností ve všech třídách je zapracován projekt na podporu 

logopedické prevence, jež byl v roce 2013 a 2014 podpořen dotací 

MŠMT. 
 

Program mateřské školy je podrobně rozpracován v dokumentu 

Školní vzdělávací program.  
 

Školní vzdělávací program je rodičům k dispozici na webových 
stránkách nebo v tištěné podobě v prostorách MŠ. 

 
IX. CO DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTŘEBUJE 

 

 BAČKORKY S PEVNOU PATOU 

 DĚVČATA ZÁSTĚRKU SE ZAPÍNÁNÍM VPŘEDU 

 PRO CELODENNÍ DOCHÁZKU PYŽAMO (VÝMĚNA Z VAŠÍ 

STRANY KAŽDÝ TÝDEN) 

 KAŽDÝ DEN ČISTÝ KAPESNÍK (DŮLEŽITÉ JE, ABY 

OBLEČENÍ DO TŘÍDY MĚLO KAPSU) 

 MALÉ DĚTI REZERVNÍ PRÁDLO (SPODNÍ KALHOTKY, 

PUNČOCHÁČE, NÁHRADNÍ TRIČKO, PONOŽKY) 

 DO ŠATNY STARŠÍ OBLEČENÍ NA POBYT VENKU 

 POHODLNÉ OBLEČENÍ A CVIČKY NA CVIČENÍ V 

TĚLOCVIČNĚ 

 

Uvítáme, pokud donesete na začátku školního roku balení 

papírových kapesníků a papírových sáčků na odpolední svačinku 

(kapesníky je třeba v průběhu roku dodávat podle aktuální 

potřeby). 

Ručníky jsou dětem poskytovány, ložní prádlo perou rodiče vždy 
jedenkrát měsíčně. Pokud se stane, že dítě ložní prádlo při odpoledním 

odpočinku pomočí nebo jinak znečistí, je toto prádlo dáno na vyprání 

rodičům. 
Prosíme Vás tímto, abyste čisté prádlo vrátili do MŠ vždy co 

nejdříve. 

Prosíme (ale důrazně), aby rodiče ve vlastním zájmu všechny 

věci dětí označili jménem. Předejdeme tak případným výměnám 

nebo ztrátě. 

Zvažte také, co dáváte dětem do MŠ s sebou. Není v silách 

učitelek, aby hledaly drobné hračky a předměty, které si děti do 



10 
 

MŠ nosí. Dejte dětem s sebou pouze plyšovou hračku na spaní, 

ostatní hračky nechte doma. 

 

Stalo se tradicí, že s dětmi slavíme jejich svátky a 

narozeniny. Pokud budete dětem na tuto oslavu dávat 

nějaké občerstvení, uvítáme, pokud bude zdravé. 
Nedávejte dětem tvrdé bonbony. 

 

X. ZDRAVÝ VSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Pokud dítě začne chodit do mateřské školy, nemusí novou situaci 
hned a snadno zvládnout. Je to pro něj často první cizí prostředí, kde 

má zůstat samo bez rodičů několik hodin. 

Některé děti nepřijímají prostředí MŠ kladně, protože jsou příliš 
úzkostné, mají strach z odloučení od matky nebo jsou nezralé pro 

pobyt ve skupině. Některým dětem velký počet ve skupině dětí vadí, 

často také reagují na úzkostnou reakci matky. Občas se stává, že dítě 
přichází do mateřské školy s pocitem trestu (chodí tam, protože zlobí). 

Ne každé dítě má výraznou negativní reakci, avšak každé 

prožívá vstup do mateřské školy silně emocionálně a prodělává 
adaptační období. 

Je proto dobré, aby se rodiče dobře seznámili s prostředím 

mateřské školy, uspořádáním dne a stravovacími zvyklostmi 
v mateřské škole. Dítě je třeba na mateřskou školu připravit, například 

je seznámit s budoucími kamarády, navodit situaci, aby pobyt v MŠ 

mohl být pojat jako odměna pro dítě. Také je důležité vést dítě 
k základním dovednostem sebeobsluhy.  

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla až od tří let. Zákon 

v současné době však umožňuje i přijímání dětí mladších tří let.  
o Dítě mladší tří let může být do MŠ přijato pouze v případě, 

že splňuje tyto předpoklady:  

 Dítě musí mít vytvořeny základní hygienické a 
sebeobslužné dovednosti (je úplně bez plen, 

samostatně se nají a napije). 

  Pohybuje se samo bez kočárku při pobytu 

venku. Denní doba pobytu venku je stanovena 
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na dvě hodiny dopoledne (vyhláška MZ č. 

410/2005). 

 Dítě musí mít vytvořeny základní sociální 
kompetence. Zejména  umět zvládnout 

odloučení od rodiny a respektovat pokyny 
dospělého. 

Všechny tyto požadavky jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti všech 

dětí. 
 

V adaptačním období všem novým dětem prospívá: 

 
 nenásilné, postupné přizpůsobování se na uspořádání dne 

v MŠ 

 vytvořit pravidelnost v režimu dne, pokud dítě ví, co bude 
následovat, je spokojenější 

 dostatečný čas na vstávání, oblékání, vyloučení ranního 

shonu a křiku 
 osobní předání dítěte přímo učitelce 

 láskyplné rozloučení dítěte s rodiči, ovšem loučení 

zbytečně neprodlužovat 
 laskavá pomoc dítěti při činnostech, které nezvládá 

 posilování pocitu dítěte, že bylo kladně přijato 

 kladení jen takových požadavků na dítě, které je možno 
zvládnout 

 navázání kladného citového vztahu mezi učitelkou a 
dítětem 

 

 

Nejdůležitější je vzájemná důvěra a respekt mezi rodiči a 

mateřskou školou, komunikace a spolupráce. 
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