
 

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace 
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INFORMACE PRO RODIČE 2022/2023 

• Provoz mateřské školy:  
6.00 – 16:30 hod. 

• Scházení dětí:   
6.00 – 6:30 hod. II. pavilon dole – třída Kytiček, od 6:30 hod. v kmenových třídách. 

• Vyzvedávání dětí po obědě od 11:45-12:15 hod. 

• Rozcházení dětí: 
Ve svých třídách 15:30, od 15:30 do 16:30 hod vyzvedávání dětí ve třídě Kytičky   

• Omlouvání:   
Den předem nebo do 8 hod. na telefonu: 
Třídy – Motýlci a Berušky: 606 029 815, Třídy – Kytičky a Sluníčka: 567 314 393, přes 
elektronický informační systém Digiškolka. Zpřístupnění pro zákonné zástupce během září. 
Tento systém bude umožňovat omlouvání dětí, posílání zpráv do tříd. 

• Pozdější příchod:  
Po předchozí domluvě s učitelkou. 

• Rodiče jsou povinni dítě předat učitelce do třídy, až od této chvíle učitelka zodpovídá za 
dítě 

• Odcházení dětí z MŠ:  
Dle formuláře – Plná moc k vyzvedávání dítěte z MŠ – doplňovat, opravovat během 
školního roku. Zapsat i nezletilého sourozence (bez tohoto souhlasu nebude dítě z MŠ 
vydáno). 
Prosíme o aktualizace údajů do evidenčního listu – pokud je změna. 

• Školné: navýšení školného od 1.9.2022 celodenní 270,- Kč  

• Platba školného a stravování: Věra Pádivá, tel: 731652031 

• Kontakt do mateřské školy:  
Zástupce ředitelky pro MŠ: Bc. Lenka Jelínková 
Telefon: 602 126 981 , email: msbatelov@zsbatelov.cz 

 
KYTIČKY   třídní učitelka Gita Bartošková (bartoskova@zsbatelov.cz) 

zástupce ředitelky pro MŠ Bc. Lenka Jelínková (msbatelov@zsbatelov.cz) 
asistentka pedagoga Pavlína Rychlá (rychla@zsbatelov.cz) 

 
MOTÝLCI   třídní učitelka Bc. Milena Stejnková (stejnkova@zsbatelov.cz)  
   Zástup Bc. Jana Satrapová 

paní učitelka Michaela Šebestová (sebestova@zsbatelov.cz) 
 
SLUNÍČKA  třídní učitelka Ing. Barbora Krejčí (krejci@zsbatelov.cz) 

paní učitelka Bc. Ivana Trnková (trnkova@zsbatelov.cz)  
 
BERUŠKY  třídní učitelka Ing. Marcela Frajová (frajova@zsbatelov.cz) 

paní učitelka Michaela Mácová (krejci@zsbatelov.cz)  
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asistentka pedagoga Sylva Kšírová (ksirova@zsbatelov.cz)  
 

• Seznamte se se Školním řádem, Vnitřním řádem a ŠVP PV Svět na dosah ruky. V tištěné 
podobě jsou ve všech šatnách a vyvěšené na webu školy.  

• Logopedická prevence – „Hra se slovíčky“ – pracovat budeme se všemi dětmi ve třídách 
pomocí logopedických chvilek, procvičování mluvidel. Na nástěnkách v šatnách budou 
vyvěšeny informace a možné náměty na cvičení logopedické prevence. Obracíme se na vás 
o procvičování správné výslovnosti i doma. 

• Dýchání s flétnou bude pouze pro děti před nástupem povinné školní docházky.  

• Aktuální informace z MŠ, plánované akce, budou vyvěšeny na webu – www.zsbatelov.cz a 
nástěnkách v šatnách. 

• Školka bude vydávat 3x ročně časopis Moudrá sova, k náhledu bude v šatnách a zašleme 
všem rodičům na e-mail. 

 

Předškoláci: 
 
- předškoláci v posledním roce docházky v MŠ před nástupem do ZŠ mají povinnost ze zákona 

účastnit se vzdělávání v MŠ nejméně 4 hodiny denně, každou nepřítomnost (kromě 
prázdnin) dokládat písemnou omluvou zákonných zástupců (omluvenky v šatnách a na 
webu, během září elektronický informační systém Digiškolka) – viz Školní řád 

- předškoláci přichází do MŠ každý den do 7:30 hod. 
- budou zakoupeny grafomotorické sešity pro předškoláky (početní představy, písanky a 

poznávání světa, kde průkazně budou připravovány pro vstup do ZŠ) 
- ve třídách jsou vzdělávací koutky pro předškoláky  
- desatero pro předškoláka o tom, co by měl umět před vstupem do ZŠ (v šatnách a na webu 

školy) 
- plavání v letošním školním roce nebude 

 

Dítě do MŠ potřebuje:  

Do třídy: 

- přezůvky do třídy s bílou podrážkou  
- kapsář a náhradní spodní prádlo 
- menší porcelánový hrneček (ne plastový) 
- na odpolední odpočinek – pyžamo 

Na pobyt venku: 

- tepláky  
- pláštěnku, gumáky 
- vhodnou obuv 
- pokrývku hlavy 
- reflexní vestu 
- ramínko do šatny 

Prosíme vše čitelně podepsat. 

Další informace, nápady a připomínky na tel.č. 602 126 981 nebo emailem: 
msbatelov@zsbatelov.cz. 

 

V Batelově 1.9.2022       Bc. Lenka Jelínková 

mailto:ksirova@zsbatelov.cz
mailto:msbatelov@zsbatelov.cz


       zástupce ředitelky pro MŠ 
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6:00 – 8:00  scházení dětí (předškoláci do 7:30 hod.) 

ranní hry didakticky cílené 

skupinové a individuální činnosti 

jazykové chvilky 

smyslové hry pohybové a relaxační aktivity 

8:00 – 8:30 didakticky cílené činnosti řízené učitelkou s možností plnění na školní 

zahradě 

8:30 – 9:00  hygiena, svačina 

9:00 – 9:30  didaktické hry 

   Skupinové a individuální činnosti 

   jazykové chvilky  

9:30 - 11:30  příprava a pobyt venku 

11:30 – 12:00 hygiena, oběd 

12:00 – 14:00 odpočinek dle potřeb dětí  

náhradní nespací aktivity 

zájmové činnosti 

14:00 – 14:30 hygiena, svačina 

14:30 – 16:30 odpolední zájmové činnosti dětí 

hry didakticky cílené 

činnosti pohybové  

aktivity venku na školní zahradě  

Režim dne v MŠ 


