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INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ LIBĚŠICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

1. 9. 2020 zahájení školního roku 2020/2021 

29. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny 

23. 12. 2020 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021 

28. 1. 2021 ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021 
 

29. 1. 2021 jednodenní pololetní prázdniny 
 

22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny 
 

1. 4. 2021 velikonoční prázdniny 
 

30. 6. 2021 ukončení školního roku 2020/2021 
 

1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny 
 

1. 9. 2021 zahájení školního roku 2020/2021 
 

Prázdniny se netýkají mateřské školy, ale v běžné praxi je o školní prázdniny omezen provoz 

MŠ do jedné třídy!!! 

Provoz mateřské školy se řídí platnými předpisy a školním řádem (připraven k podpisu v září). 

         
Provozní doba MŠ: od 6.00 do 16.00 hodin 

     

 

Děti přicházejí s dostatečným předstihem tak, aby byly ve třídě do 8.00 hodin,  

 

kdy začíná výchovně vzdělávací činnost. 

    

 

Pokud budete potřebovat přijít později, je možné zavolat na tel. čísla třídních 

 

učitelek nejpozději do 8.00 hodin a domluvit se na nahlášení stravy 

 

 

(jen v případě  nutnosti - např. zaspání, návštěva lékaře). 

  

 

Děti se scházejí ve třídě Malých sluníček, Velká sluníčka do své třídy v 1. patře 

 

odcházejí společně s p. učitelkou po 7,30 hod. 

   

Odpolední odpočinek: 

 

Malé děti odpočívají v ložnici na lehátkách. Velké děti ve třídě  

  

 

na matraci s polštářkem na koberci do 13.00 hodin a poté se všechny děti, které neusnou, 

 

vstávají a věnují se klidovým činnostem nebo doplňujícím programům MŠ. 

  

          
Odchody z MŠ: Všechny děti odcházejí ze třídy Malých sluníček.  

    

  

Po obědě mezi 11.50 a 12.00 hod. Je zbytečné přicházet dříve, dejte 

 

 

svému dítěti čas se v klidu najíst. Nepřicházejte ani později, narušili byste odpolední 

odpočinek. 

 

       

  

Odpoledne po 14.30, kdy jsou děti po svačince. 

   

 

V případě dřívějšího odchodu nahlaste ráno učitelce. 
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Přesnídávky, obědy, svačiny a školné MŠ se platí ke konci předcházejícího měsíce. Dítě, které nemá 

k 1. dni měsíce zaplaceno stravné, nebude přijato do MŠ. Ceny stravného a aktuální jídelníček jsou na 

internetových stránkách školy. Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ děti 

několikrát do měsíce dostávají ovoce. 

Placení na účet – školné i stravné lze platit pouze na účet školy, děti mají své variabilní symboly, 

které Vám budou předány – během celé docházky do MŠ zůstává stejný variabilní symbol. Č. ú. 

školy: 107-8954170277/0100. 

Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole jsou rodiče povinni dítě telefonicky nebo osobně předem 

omluvit osobně, telefonicky, nebo e-mailem a sdělit důvod nepřítomnosti (lékař, nemoc, rodinné 

důvody). Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů, od 

výzvy školy. Pokud se tak nestane v případě dítěte plnícího předškolní povinnou docházku, musí 

škola docházku považovat za neomluvenou a informovat Orgán sociálně – právní ochrany dětí. 

Pitný režim dětí je třeba zajistit v průběhu celého dne. Nedostatek tekutin má vliv nejen na zdraví, ale 

také na únavu dětí při vzdělávání. Již ráno by měly děti doma vypít skleničku vody, dále při svačině  

a obědě. Na odpoledne dávejte dětem pití v ½ litrové umělohmotné lahvi, kterou si budou s sebou 

nosit na školní dvůr. Láhev bude v případě dopití doplněna zaměstnanci školní jídelny. 

Co děti potřebují do MŠ: 

       Vhodné a pohodlné oblečení do třídy: triko, tepláky, bezpečné přezůvky (pantofle ani crossky ne). 

 Do tělocvičny: tričko, kraťasy a vhodnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou. 

  Na vycházku se chodí denně za každého počasí. Za velmi nepříznivých podmínek 

   (hustý déšť, inverze, mráz pod 10°C) se pobyt venku zkracuje nebo ruší. 

    Vhodné a pohodlné oblečení na ven: podle ročního období a aktuálního počasí (holínky, pláštěnka,  

 tepláky, rukavice - u menších dětí palčáky!, v zimě teplou a nepromokavou obuv, 

   pokrývka hlavy proti sluníčku).  

       Počítejte s tím, že se venku děti mohou umazat, proto musí mít oblečení zvlášť do třídy a na ven. 

 Další: pyžamo, náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky v hadrové taštičce - bezpečnost), 

 VŠECHNO OBLEČENÍ DĚTEM PROSÍM PODEPIŠTE!!! 

Prosíme rodiče malých dětí, kterým se při spaní občas stává ,,nehoda“,  aby donesli jednorázové podložky. 
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Adaptační režim  

          Jde Vaše dítě do mateřské školky poprvé? Některé jde statečně, jiné se strachem a pláčem. Ale většina dětí se 

těší. I když by raději zůstaly se svými maminkami. Co teď? První a druhý den je vhodný krátký pobyt samostatně 

 (dle dohody např. do 9 či 10 hodin), od třetího dne 

      pobyt na dopoledne či celodenní (dle zvážení a potřeby rodičů). 

    

          Pokud se při příchodu do školky objeví slzičky, je lepší dát rychle poslední pusu, předat dítě paní učitelce 

a urychleně odejít. Protože ze zkušeností víme, že čím kratší je loučení, tím lépe pro všechny. Děti se 

 během chvíle uklidní, vždyť kolem nich je tolik kamarádů a lákavých hraček. 

   

          Mateřská škola je doplňkem rodinné výchovy. Při výchově a vzdělávání dětí se řídíme Rámcovým vzdělávacím  

programem pro předškolní vzdělávání, který vešel v platnost novým školským zákonem č. 561/2004. 

  Mateřská škola má sestaven svůj školní vzdělávací program podle podmínek RVP. 

   Z toho vyplývá, že výchovně vzdělávací činnost se řídí hlavními rámcovými cíli, z nichž jedním je rozvoj  

 samostatnosti a soběstačnosti dítěte. Proto bychom Vás rády touto cestou požádaly, 

   abyste své dítě v samostatnosti podporovali a napomohli nám tím k naplnění tohoto cíle. 

  

          Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, přijďte a popovídáme si. 

    

PROSÍME, NEDÁVEJTE SVÝM DĚTEM S SEBOU DO MŠ HRAČKY Z DOMOVA!!! 

 

Divadlo – možnost zakoupit dítěti celoroční předplatné 450,- Kč na odpolední divadelní představení 

v Žatci, 1x měsíčně. 

Plavání - v tomto školním roce absolvují děti předplaveckou výchovu. Výuka proběhne od října do 

prosince 2020 v Postoloprtech. Cena za výuku bude 1.700,- Kč. Škola má požádáno o dotaci 

z MŠMT na dopravu žáků na plavání a formální stránka projektu byla schválena, doprava by 

tedy měla být zdarma, ještě bude upřesněno. 

Na každé pololetí přinesou děti do školy 4 role toaletního papíru, 1 balení papírových ručníků do 

umyvárny WC, 1 balení papírových kapesníků, u dětí mladších tří let 1 balení vlhčených 

ubrousků. 

Pro kontakt s pedagogy a s ředitelkou školy můžete kromě osobního setkání využít také e-mailovou 

poštu na adrese mslibesice@seznam.cz, zsms.libesice@seznam.cz. Internetová adresa 

http://zsmslibesice.cogito.cz/.  

Pevná linka do MŠ: 415 240 223 

mailto:zsms.libesice@seznam.cz
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Malá sluníčka:   Bc. Hana Zárubová, tel.: 603 849 239 

Velká sluníčka:  Vladimíra Andrtová, DiS., tel.: 605 075 545 

   Bc. Hana Červená, tel.: 605 058 000 

Učitelky MŠ:  Veronika Fusková, tel.: 723 545 896 

V případě, že nám chcete a můžete pomoci finančním darem na vybavení nebo materiálem, který 

můžeme využít v MŠ, kontaktujte paní ředitelku Mgr. Gondekovou. 

Pro školní rok 2020/2021 jsme nuceni vzhledem ke zdražování cen potravin zvýšit ceny stravného. 

Od 1. 9. 2020 platí částky, viz příloha Ceny stravného pro školní rok 2020/2021. 

V prvním týdnu v září 2020 proběhne společná informační schůzka rodičů dětí MŠ a žáků ZŠ, 

ještě bude upřesněno (předpokládaný termín: 3. 9. 2020 od 16.00 hodin na školním dvoře – 

posezení a malé občerstvení zajištěno). 

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 – COVID – 

19: 

 Pohyb zákonných zástupců po škole bude omezen na minimum. Rodiče dětí MŠ budou moci 

vstoupit do budovy, dle nařízení MZ a MŠMT.  

 Všichni jsme povinni řídit se pokyny KHS - http://www.khsusti.cz/  

a https://koronavirus.mzcr.cz 

 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. 

Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 

zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, 

od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 

zákona o ochraně veřejného zdraví).  

 V případě nachlazení (stejné příznaky s covid – 19) nebudou děti do MŠ přijímany 

v rámci ranního filtru v MŠ. Výuka dětí plnících předškolní povinné vzdělávání 

proběhne distanční formou (individuální domluva mezi učitelkou  

a zákonným zástupcem). 

 

 

                        Kolektiv ZŠ a MŠ Liběšice 
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Stvrzujeme svým podpisem, že jsme se seznámili s informacemi pro rodiče dětí ZŠ a MŠ 

Liběšice ve školním roce 2020/2021, rozumíme jim a bereme je na vědomí.   

Aktuální telefonní číslo a e-mail zákonných zástupců: 

Příjmení a jméno DÍTĚTE: …………………………………………………………………… 

Tel.:………………………………………………E-mail:…………………………………… 

Tel.:………………………………………………E-mail:…………………………………… 

V případě změny kontaktních údajů, mají rodiče povinnost tuto změnu neprodleně 

nahlásit. 

Vyberte prosím z možností v případě distanční výuky: 

 Nemáme možnost využít PC/notebook/tablet  

 Nemáme možnost využít internetového připojení 

 Máme možnost využít PC/notebook/tablet 

 Máme možnost internetového připojení  

 

 

Datum:      Podpis rodičů:   
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C e n y   s t r a v n é h o  pro školní rok 2020/2021 

MŠ - DĚTI  do 6-ti let 

přesnídávka                                                         9,- 

pouze oběd                                                         15,- 

přesnídávka  + oběd (9,- + 15,-)                          24,- 

přesnídávka  + oběd + svačina  (9,- + 15,- + 9,-)     33,- 

MŠ - DĚTI S ODKLADEM do 7-mi let 

přesnídávka                                                        12,- 

pouze oběd                                                          21,- 

přesnídávka + oběd   (12,- + 21,-)                          33,- 

přesnídávka + oběd + svačina (12,- + 21,- + 10,-)    43,- 

Ceny obědů pro ZŠ 

Žáci ZŠ  7 – 10 let                 21,- 

Žáci ZŠ  11 – 14 let               24,- 

svačina             12,- 

Cena oběda pro cizí strávníky:           60,- Kč 

Cena oběda pro zaměstnance, bývalé zaměstnance v důchodu a studenty na praxi: 25,- Kč 

Trvalé příkazy: 

MŠ do 6 let                   726,-    Zaměstnanci               525,- 

MŠ odklad                    946,-    Cizí                             1320,-       

ZŠ 7-10 let                   726,- 

ZŠ 11-14 let                 792,- 
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