
Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace 
Školní 373, 588 51 Batelov, IČ: 70981795, tel. 567 314 250, e-mail: podatelna@zsbatelov.cz 

 

INFORMACE PRO RODIČE 2021/2022 

• 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: 
Třída Motýlků a Berušek od 16:00 hod. do 16:30 hod třída Kytiček 
Třída Sluníček od 15:15 – 16:30 hod. dole u Kytiček.   

• Omlouvání:   
Den předem nebo do 8 hod. na telefonu 567 314 393, emailem: msbatelov@zsbatelov.cz 

• 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). 

• Školné: celodenní 220,- Kč  

• Stravování v MŠ – době nemoci je vydáván oběd pouze první den do jídlonosičů – vydává 
se v kuchyni ZŠ od 11 hod. do 14 hod. Přihlašujte a odhlašujte stravu u pí Pádivé v ZŠ, tel. 
731652031. 

• Kontakt do mateřské školy:  
Učitelka pověřená řízením MŠ: Bc. Lenka Jelínková 
Telefon: 567 314 393, email: msbatelov@zsbatelov.cz 
 

KYTIČKY   třídní učitelka Mgr. Jana Lazárková (lazarkova@zsbatelov.cz) 
vedoucí učitelka Bc. Lenka Jelínková (msbatelov@zsbatelov.cz) 
asistentka pedagoga Martina Havlátová (havlatova@zsbatelov.cz) 

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

paní učitelka Gita Bartošková (bartoskova@zsbatelov.cz) 
 
SLUNÍČKA  třídní učitelka Eliška Čapková (capkova@zsbatelov.cz) 

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

paní učitelka Ing. Barbora Krejčí (krejci@zsbatelov.cz)  
 

• Seznamte se se Školním řádem s dodatky, Vnitřním řádem s dodatky a ŠVP PV s dodatky. 
V tištěné podobě jsou ve všech šatnách a na webu školy.  

• Praní povlečení a ručníků – viz Školní řád – dodatek č. 2. 
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• 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. 

• Plánované akce MŠ budeme v maximální míře směřovat do našich exteriérů v návaznosti 
na mimořádná opatření. 

• Aktuální informace z MŠ budou vyvěšeny na webu a nástěnkách v šatnách. 
 

Předškoláci: 
- předškoláci budou také letos sledováni a kontrolováni, pro jejich 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) – viz Školní řád 

- 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: 

- bačkory  
- kapsář a náhradní spodní prádlo 
- sadu papírových kapesníků 
- menší porcelánový hrneček (ne plastový) 
- pyžamo 

Na pobyt venku: 

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

 
Další informace, nápady a připomínky na tel.č. 567 314 393 nebo emailem: 

msbatelov@zsbatelov.cz. 
 

 

V Batelově 1.9.2021       Bc. Lenka Jelínková 
    učitelka pověřená řízením MŠ 
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