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Schůzka rodičů na začátku školního roku 
2020 /21 

 

Srdečně Vás vítáme v naší mateřské škole.  

Z důvodu koronavirové situace nepořádáme informační schůzku rodičů. Volila jsem tuto písemnou 
formu a připravila informace pro školní rok 2020/2021.  

V případě dotazů nás, prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky. Sledujte také naše webové 
stránky http://www.delfinek-liberec.cz/ , kam vkládáme během školního roku plánovaný program, 
aktivity jednotlivých tříd, aktuální dění v mš, probíhající projekty aj.  

Těšíme se na Vaši spolupráci!  

Mateřská škola má 3 oddělení : 

 v přízemí třída ŽELVIČEK (učí zde pí. uč. Eva Flídrová a Martina Poplužníková) 
 V 1. patře třída HVĚZDIČEK (učí zde pí. uč. Jindra Kostková a Zuzana Zemanová) 
 V odloučené třídě (vchod ze zahrady MŠ) třída CHOBOTNIČEK (učí zde pí. ředitelka Iveta 

Blažková a pí. uč. Iva Podolská, pí.uč. Julie Vrabcová) 

Ostatní zaměstnanci školy: 

 Hana Oplíštilová -  hospodářka 
 Jana Ducháčková – hlavní kuchařka se zaměřením na zdravé stravování  
 Ivana Čejdová – školnice, kuchařka 
 Iveta Nováková – školnice 

Zhodnocení školního roku 2019/20 

 Nový vstupní systém pro větší bezpečnost dětí a zaměstnanců školy 
 Úprava školní zahrady, kompostér, smyslová zahrada, mlhoviště pro děti 
 Úprava povrchu vstupní chodba – nová lina 
 Úprava šaten dětí, oprava zahradního domečku, nový písek v pískovištích 
 Havárie vody ve třídě „Chobotniček“, příprava třídy 

Nepodařilo se: 

 realizace chodníčků na školní zahradě, žádost stále podána „Magistrát města Liberec“ 
 dovybavení herními prvky na šk.zahradě  

Školní řád 

 je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd, je nutné dodržovat 
 nově seznámit se a respektovat „Základní hygienická opatření MŠ „Delfínek“ proti šíření 

COVID 19 
 prosím o toleranci a respektování pravidel školy (zejména omlouvání dětí, u předškoláčků již 

povinné předškolní vzdělávání) 
 mateřská škola je otevřena od 6.30 do 16.30 hodin do 8 hodin, vyzvedávání po obědě od 12 

do 12.30, odpoledne od 14.30 do 16.30  
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 třída „Chobotniček“ od 7 do 16 hodin 
 nutné dodržovat čas příchodu (narušování programu a chodu tříd) 

Stravné a školné 

 jsou splatné do 15. dne v měsíci., informace na nástěnkách v šatně nebo web.stránkách 
 Peníze zasílejte na účet České spořitelny 5486142/0800  
 Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte nebo první část rodného čísla.  
 Vyúčtované přeplatky budou vráceny na Váš účet během září následujícího školního roku tj. 

v září 2021. 
 Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední školní rok před nástupem do školy, školné 

neplatí, tzn. neplatí ani děti s odkladem povinné školní docházky.  

 

Pomoc rodičů škole 

 Sponzorský dar, drobné opravy, výtvarný materiál, hračky dle možností rodičů, informace 
k příspěvku rodičů škole získáte u třídních učitelek 

 Sběrová akce – tříděný papír bez kartónových obalů možnost v přístřešku školy před vchodem 
 Fond Sidus – každoročně se zapojujeme, jedná se o pomoc dětem v nemocnici Motol 

zakoupením drobné hračky nebo časopisu (finanční obnos je zaslán) 

Nadstandartní činnosti pro děti 

 Forma kroužku v dopoledních hodinách v rámci řízené činnosti bezplatná 
 „Hra s flétničkou“ pí.uč. Martina Poplužníková, Jindra Kostková 
 Hravá angličtina metoda Watsenglish pí. uč. Zuzana Zemanová – vhodné pro předškoláčky 
 Školní zralost – výukové programy pro předškoláčky (projekt s medvídkem NIVEA), 1 x 

měsíčně  příprava na školu pí.uč.Eva Flídrová 
 Logopedická prevence – slovní zásoba, fixace hlásek, doporučení k návštěvě logopeda, pí. 

ředitelka školy po konzultaci s rodiči 
 Sportujeme, cvičíme s Delfínkem – 1 x týdně navštíví děti tělocvičnu Sportaerobic, (pro všechny 

děti) 

Divadlo, projektové dny, tématické bloky do konce roku jen v MŠ (vzhledem k situaci), pokud děti 
navštíví divadlo mimo areál školy vždy bude objednán autobus), hromadnou dopravu zatím využívat 
nebudeme. Tyto činnosti začínají od měsíce října. 

Platby na akce 

 Zálohová forma tzv. „peněženka“, rodiče si vloží částku dle svého uvážení, ze které je čerpáno 
 Částku platí hotově u třídních učitelek, přehled vyúčtování je vždy na nástěnce v šatně 

Byl/a jsem seznámena: 

 „Základní hygienická opatření proti šíření COVID 19“ 
 Školním řádem a programem školy 

Děkuji. Blažková Iveta ředitelka školy 

 


