
T ÍDNÍ SCH ZKA 
MŠ, U Humpolky 1686, Tišnov 

18. - 19. 10. 2016 
 
 
1) Beseda s učitelkami 1. t íd ZŠ 
2) Organizační záležitosti školy 
 
 

HUMPOLKA KV TNICKÁ 

BEZPEČNOST, ZDRůVÍ, SEBEOBSLUHů 

 

Nemocné děti 
- nedávat do MŠ! Rýma je také nemoc! Učitelka dítě nemusí přijmout. Rodič 

zodpovídá za zdraví svého dítěte. 
- po ukončení nemoci vyplnit Prohlášení (k dispozici ve třídách) nebo přinést 

Potvrzení od lékaře. 
 
Oblečení 

- pravidelně kontrolovat množství náhradního oblečení v šatně - spodní prádlo, 
ponožky (punčocháče), oblečení do třídy a na ven (na webu viz. Děti do školy 
potřebují). 

- čistotu a funkčnost - našít dětem poutka zejména na bundy, pyžama. Veškeré 
oblečení, přezuvky, boty PODEPSAT! 

- vhodné obutí – volit přiměřeně počasí, pozor na velikosti – nebezpečí úrazu a 
deformace prstů dětí 

- dětské deštníky - prosím nedávat mokré deštníky na okna – možnost poškození 
dřevěných parapetů, využít přilehlých prostor u šaten, popř. věšáků na pláštěnky 

- rukavice na zimu – dávat dětem palčáky na gumě 
 
Sebeobsluha 

- nechat pracovat děti samostatně – vysvlékání, oblékání, sezutí, obutí, zvážit 
vhodné oblečení podle věku či aktivity v MŠ (např. solná jeskyně, návštěva kina…) 

- 3-4leté dítě - triko, svetřík přes hlavu, boty na suchý zip 
- starší děti - oblečení i na knoflíky, boty s tkaničkami 

 
Hygienické návyky - děti 

- stravování - vést k čistotě při stolování, používat lžíci a příbor (zejména předškolní 
děti) 

- v prostorách šaten ZÁKAZ jídla (velmi nehygienické, stále platí zvýšené riziko 
žloutenky) - prosíme rodiče o dohled nad dětmi 

- používání toalety - děti by měly při nástupu do MŠ (tedy i 3leté) zvládnout hygienu 
i po použití toalety (při stolici) 

 
Hygiena a bezpečnost MŠ - rodiče 

- přezouvání - prosíme rodiče, aby při pohybu po budově používali NÁVLEKY! 
- P ÍSNÝ ZÁKůZ pohybu všech osob bez v domí zam stnanc  školy po obou 

budovách MŠ a v oddělených prostorách – kabinety, školní kuchyně, WC 
zaměstnanců (použít lze v mimořádné situaci a jen s vědomím zaměstnance MŠ) 

http://www.msuhumpolky.cz/provoz.html#DetiDoSkolyPotrebuji
http://www.msuhumpolky.cz/provoz.html#DetiDoSkolyPotrebuji


- vstupní dveře - prosíme rodiče, aby podle možností vždy dovírali vstupní dveře do 
MŠ 

 
Ostatní 

- nošení hraček – nedoporučujeme, zvážit možné riziko ztráty či poškození 
 

KULTURNÍ AKCE 

- jednorázový roční příspěvek 600,- Kč jen na drobné akce (kino, divadlo v MŠ…) 
- informace poskytují: 

p. uč. Misařová  p. uč. Bártová 

NADSTANDARDY 

ESS (od 2. pololetí) 

- od 2 pololetí – p.uč. Misařová, 
Výrostová 

- v průběhu 11-12/2016 bude zjištěn 
zájem rodičů a sdělena předběžná 
částka na zajištění 

- nízký počet př. dětí – ve třídách 
- bude realizováno během 

dopoledních hodin 
- rodiče mají možnost po domluvě do 

třídy přijít 
keramika 

- bude probíhat v odpoledních hodinách vždy společně s rodiči  - úterý nebo čtvrtek 
v době od 15:15 do 16:15 hodin 

- částka 450 Kč za 15 lekcí po 1 hodině 
- podrobnosti budou včas sděleny přes web MŠ do konce října – prosím sledujte! 

plavání 

- zajišťováno plaveckou školou p. Hemberová v Kuřimi 
- aktualizace zájmu se bude upřesňovat v druhém pololetí 
- termín zahájení duben 2017, 10 lekcí, čas 8:00 - 9:45 hodin 

logopedie 

- Mgr. Výletová provede logopedickou depistáž (termíny jsou v aktualitách na webu) 
- logopedické chvilky s mladšími dětmi – ředitelka, ve třídách – zaměření na mladší 

děti (začátek 2. pololetí) 

solná jeskyn  

- zahájení podle rozpisu, termíny viz. Solná jeskyně 
- pro děti, které se nenahlásily, bude probíhat standardní denní režim 

WEBOVÉ STRÁNKY  

- www.msuhumpolky.cz 
- aktuality lze posílat na email nebo jako RSS do mobilu či tabletu (vše je na webu), 

jsou na webu zhruba 7-14 dní před akcí podle aktuální situace 
- odhlašování ze stravy přes odhlašovací formulář na webu (možno využít také 

telefon a sešit v šatnách) 
- aktivity MŠ, jídelní lístek, dokumenty a formuláře ke stažení a další aktuální 

informace o provozu MŠ 
- fotogalerie přístupná jen rodičům (vstup přes heslo), souhlas ke zveřejňování dali 

rodiče při podepsání přihlášky 

http://www.msuhumpolky.cz/index.html
http://www.msuhumpolky.cz/aktivity.html#Akt_SolnaJeskyne
http://www.msuhumpolky.cz/
http://www.msuhumpolky.cz/index.html
http://www.msuhumpolky.cz/formular.html
http://www.msuhumpolky.cz/aktivity.html
http://www.msuhumpolky.cz/jidelna.html#jidelni_listek
http://www.msuhumpolky.cz/dokumenty.html
http://www.msuhumpolky.cz/fotogalerie.html


- návštěvní kniha - budeme rádi, když sdělíte Vaše názory, podněty, připomínky 
- zjištění možnosti rodičů přístupu na web – z důvodů odhlašování na prázdniny – 

bude se realizovat až na jarní prázdniny, včas bude upoutávka na webu i 
v šatnách 

 

ůKTIVITY NEJBLIŽŠÍCH DN  

- fotografování dětí viz aktuality na webu 
- Zahradní světélková slavnost - 8. 11.2016 d 15:30 hodin 

 
UPOZORN NÍ 
Provoz o podzimních prázdninách bude na pracovišti Květnická – viz. web 

http://www.msuhumpolky.cz/knihaNavstev.html
http://www.msuhumpolky.cz/index.html
http://www.msuhumpolky.cz/index.html

