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ČTVRTLETNÍK INFORMACÍ A RAD URČENÝ RODIČŮM A 

DĚTEM MŠ VE ŠTÍTINĚ 

 

PODZIM 2017 

 

„Od Bartoša do adventta jablek plná plenta“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE! 
 

   Vítáme vás v novém školním roce 2017/2018 a pevně doufáme, že do naší mateřské školy 

budete chodit rády a s úsměvem. Můžete se těšit na třídy plné hraček a věřte, že si spolu 

užijeme spoustu legrace a že si domů ponesete jen krásné vzpomínky a zážitky. 

 

 MŠ se zaměřuje především na folklór, proto jsou i děti seznamovány s lidovými zvyky, 

pranostikami a slezským nářečím. 

 

 

Na podzim proběhnou tyto aktivity: 
 

 Pokračování celoročního projektu: „Morální hodnoty a oslavy pro předškolní 

vzdělávání“ 

 prohlídka hasičské zbrojnice 

 členská schůze, která proběhne v prostorách MŠ 

 drakiáda 

  „Mixher“ - svátek her, projektový den 

 „Italský den prarodičů“ (1. – 2. 10.), projektový den 

 „Bramboriáda“ - ukázková hodina pro rodinné příslušníky v rámci prvního 

integrovaného bloku a projektu „ Mami, tati, přiveď dědu a babičku, na školní 

zahradě si zasoutěžíme, pohrajeme či zazpíváme písničku“ 

 „Tři vlasy děda Vševěda“, divadlo „Taraba“, pohádky z Valašska (17. 10., 8:45 hod) 

 lampionový průvod 

 „Trikolora“ – svátek tří barev, projektový den 

 oslava ke“ Dni vzniku Československého státu“  

 vystoupení dětí ZUŠ 

  „Pohlednice a známka“ – svátek pozdravů, projektový den 

 „O Koblížkovi“- pohádka ochotnického divadla 

Naše MŠ nabízí v tomto roce tyto kroužky: 
 

1. Folklórní kroužek MALÁ BEJATKA, který vedou paní učitelka Dana Buroňová a 

pan učitel Bc. Oto Polášek 

2. HRAVÁ ANGLIČTINA S PŘEDŠKOLÁKY, který povede paní Bc. Michaela 

Škumátová. 

3. KERAMICKÝ KROUŽEK povede paní učitelka Marie Tichá 

4. DRAMATICKÝ KROUŽEK povede paní učitelka Leona Jirsová, DiS  

5. Hry s řečí „ Logohrátky“ povede paní uč. Dana Buroňová 

 



Činnost v kroužcích začíná v měsíci říjnu. Na nástěnkách budete informování, ve kterých 

dnech a časech budou probíhat zvolené kroužky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyzvedávání dítěte z MŠ: 

 
➢ Dopolední pobyt: 11:15 hod – 11:30 hod 
➢ Polodenní pobyt: 12:00 hod – 12:30 hod 

➢ Celodenní pobyt: 14:30 hod – 16:00 hod 
 

 
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ: 
 

➢ Prosíme rodiče, aby reagovali na změnu počasí a přizpůsobili i 

vhodné oblečení dětem. 

➢ Nedávejte prosím dětem do tříd punčocháče a tepláky (pouze 

jednu vrstvu). 



➢ Doneste dětem zubní kartáček a zubní pastu, dvě balení hygienických kapesníků a 

papírových ubrousků, mikrotenové sáčky. 

➢ Dejte prosím dětem vhodné oblečení na zahradu. 

➢ Sledujte pečlivě zdravotní stav svých dětí. Pokud se objeví infekční hlenovitá rýma, 

žádáme o přeléčení vašeho dítěte doma. 

➢ Děti II. a III. třídy budou pravidelně cvičit. Dejte proto dětem cvičební 

úbory (triko, kraťasy,…) 

➢ Prosíme o dodržovaní řádu MŠ - docházka dítěte do MŠ se mění 

v souladu ze začátkem plnění povinného předškolního vzdělávání. 

Řízené činnosti ve třídách začínají v 8:00 hod.  

 

 

Ke stravování se děti přihlašují a odhlašují vždy den předem -  do 

7:30 hod. Tel. Číslo MŠ: 553 677 084, informace ohledně stravování naleznete taktéž na 

nástěnce v šatně. K odhlašování můžete využít i docházkový sešit v šatně, odhlašujte vždy 

den předem do půl osmé. Do sešitu pište děti, které v určitý den půjdou po obědě domů. 

Pokud odhlásíte dítě ze stravy přímo v Háji ve Slezsku, prosím o oznámení v MŠ.  

 
ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 
 
Ředitelem MŠ ve Štítině je pan Mgr. Daniel MATYÁŠEK. 

Vedoucí paní učitelkou v MŠ je paní Dana Buroňová. 

 

I. třídu „Sluníček“ povede paní uč. Bc. Michaela Škumátová a chůva Markéta 

Malohlavová, která bude pomáhat s péči o dvouleté děti. 

II. třídu „Barviček“ paní uč. Leona Jirsová, DiS a paní uč. Marie Tichá 

III. třídu „Skřivánků“ pan uč. Bc. Oto Polášek a paní uč. Dana Buroňová, která se 

prostřídává i v jiných třídách, dle potřeby. 

 

O čistotu a pořádek pečuje paní Jana Beilnerová. Stravu vydává paní Michaela Kupková a 

paní Adriana Hřivnáčová 

 

PODEPIŠTE DĚTEM VEŠKERÉ VĚCI 

- zejména pyžamo, kartáček, zubní pastu, papučky 

Vyzvedávání dítěte z MŠ: 
➢ Dopolední pobyt: 11:15 hod – 11:30 hod 

➢ Polodenní pobyt: 12:00 hod – 12:30 hod 

➢ Celodenní pobyt: 14:30 hod – 16:00 hod 

 

Dítě vodí do i z MŠ rodiče, sourozenci a osoby pověřené zákonnými zástupci dítěte. 

Ráno předejte dítě paní učitelce do třídy. 

 
Na přelomu září a října se uskuteční schůze rodičů (více informací 

poskytne vedoucí učitelka paní D. Buroňová) 
 

 

Narozeniny a jmeniny dětí slavíme v MŠ společně. Děti zpravidla donesou kamarádům 

bonbóny nebo jinou sladkost. 



Jména dětí, která v daném měsíci slaví, jsou vyvěšena na nástěnce v šatně. 

 

 

 
SLEDUJTE PROSÍM NÁSTĚNKY VE VESTIBULU A V ŠATNĚ – na nich 

naleznete v průběhu roku veškeré důležité informace, novinky, popřípadě změny. 

Důležité informace taktéž naleznete na webových stránkách základní školy, v sekci 

Aktuality Mateřská škola 

 

V letošním školním roce se nám otevírá druhý rok 
projektu“ Morální hodnoty a oslavy pro předškolní vzdělávání. 
Formou projektů, aktivit, činností, spolupráci s  projektovými školami, okolními 
mateřskými školami, s domovy seniorů, dětskými institucemi apod. budeme hledat 
naplnění morálních hodnot.  
 
V letošním školním roce se zapojíme s PASTELKOU do celoroční hry „Bublinky“. 
V každém měsíci děti a někdy i vy rodiče poznají úplně nové svátky, celý rok bude 
motivován velkými svátky naší země. Připomeneme ČESKÉ svátky, tradice, zvyky, 
obyčeje.  
 


