
Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  

14.6.2022 

 

• Přivítání rodičů 
• předání dokumentu "Rozhodnutí o přijetí" 
• Informace ze školní jídelny: 

• samostatný subjekt 
• www.sjhoromerice.cz 

• vyplnění přihlášek 
• variabilní symbol bude poslán emailem 
• záloha na stravné ve výši 500Kč 
• odhlašování stravného 

• Přijato bylo 82 dětí  
• Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na konci srpna, preference uvedené u 

zápisu se snažíme dodržet 
• Platba školného 1000Kč/měsíčně, platit do 15.dne daného měsíce, vše se 

vrací na daních  
• Do poznámky vyplnit jméno dítěte a přidělený variabilní symbol, stejný jako 

v jídelně 
• www.mshoromerice.cz 

• Aplikace Twigsee pro komunikaci s rodiči 
• SRPŠ – na prvních třídních schůzkách v září. 
•  Průběh dne: 

           Mateřská škola se otevírá v 7,00 
                příchod do 8,30 - volné hry ve třídě 
           od 8,45 do 10,00 - řízená činnost 
           10,00-12,00 pobyt venku 
           ve 12 hodin oběd 
           od 12,30 do 13 hodin - vyzvedávání dětí, které neodpočívají 
           13-14,15 odpočinek, klidová činnost, předškolní příprava 
           odpolední svačina 
           od 14,30 do 16,45 vyzvedáván dětí  



           v 17,00 se MŠ uzavírá 
            
          Ven chodíme za každého počasí            
          náhradní oblečení v šatně, vše podepsané 
 

•  Adaptace – velká změna pro děti i rodiče!  
• 1. den - dítě dohromady s rodiči ve třídě do dopolední svačiny,  

           v 10 hodin odchází společně domů nebo mohou zůstat s námi na   
          školním hřišti do oběda. Oběd ten den děti nemají. 

• od 2.dne má dítě zajištěn oběd, ale odchází domů po obědě, rodič může být 
přítomen po celou dobu, nebo se může po domluvě na chvilku vzdálit. 

• 2.-5. den dítě neodpočívá! 
• poté po dohodě s učitelkou, lze zařadit odpolední odpočinek, zpočátku 

prosím vyzvedávejte děti hned po odpolední svačince ve 14,30 ať to není pro 
děti tak moc dlouhé. 

 
• Příprava dětí na vstup do MŠ 

  
•  Dotazy a rozloučení 

 

Zapsala:  

Eva Jechová 

 
 

 


