
 

 

   

 

VÍTEJTE  

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mateřská škola Cheb 

příspěvková organizace 

Bezručova 1 

350 02 CHEB 

 

 



 

 

 

 

 Mateřská škola Cheb  

  Bezručova 1 

  příspěvková organizace 

  350 02 CHEB 

 

 

Zřizovatel:    Město Cheb 

Ředitelka školy:    Mgr. Borkovcová Šárka, Dis. 

Zástupkyně ředitelky:  Floriánová Vlasta 

Vedoucí školní jídelny:  Hasenovičová Jaroslava 

Učitelky:    Mgr. Bodnáriková Jitka 

     Mgr. Borkovcová Šárka, Dis. 

     Cuperová Jitka 

     Fialová Lenka 

Floriánová Vlasta 

Hájková Eva  

Hančinová Petra 

Nováková Hana 

Modroková Monika   

Posekaná Helena 

Ptáčková Pavla 

Mgr. Rothová Marie 

Sulovská Stanislava 

Svobodová Michaela     

Asistent pedagoga:   Bc. Pytlíková Eliška



 

 

Třída Ptáčata 
4 – 7 leté děti 
778 429 323 
  

      

    
     

  Třída Koťata  
  3 – 5 leté děti 
  778 429 324 
 

 
 
    

Třída Krtečci  
3 – 5 leté děti 
778 429 325 
 
 
     

 

    
 Třída Medvídci  
 4 – 7 leté děti 
 778 429 326 
 
 

 
 

Třída Veverky  
3 – 5 leté děti 
778 429 327  

 
 

 
 

                                                           Třída Broučci  
                                                                  4 – 7 leté děti 
                                                                        778 429 328  

  
 



Školní vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání 2021-2024 

 

 
 

 

 
 

 

„Mašinka šťastných dětí“ 
 
 

 
 

 

 

 

MOTTO 

„Pojedeme s mašinkou na projížďku velikou. 

Do školky, to dobře víme, všechno se v ní naučíme.“



INFORMACE PRO RODIČE 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Provoz školy:     6:00 - 16:30 hod. 

Telefon: 

Ústředna a ředitelka školy  354 432 802 

Vedoucí školní jídelny   354 434 782 

Mobil:     724 839 860 

E - mail:     msbezrucova@volny.cz 

      msbezrucova.jidelna@volny.cz 

www:      www.msbezrucova.cz 

 

ZÁPIS DO MŠ 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech  

3. – 14. května od 8:00 – 12:00 hodin. 

 

Předpokládaný termín zveřejnění přijetí dítěte do mateřské školy je  

28. 5.  2021. Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude umístěn na úřední desce 

MŠ a na webových stránkách MŠ. Najdete se pod přiděleným registračním 

číslem, které žadatel obdrží při zápisu. 

Na vyžádání je možné vydat kopii Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zasláno poštou. 

V případě, že žadatel nedodá podklady nutné k učinění rozhodnutí správního 

orgánu, bude přerušeno správní řízení. 

21. 5. 2021 v době mezi 10:00 – 12:00 hodin má žadatel možnost nahlédnout a 

vyjádřit se ke spisu. 

mailto:msbezrucova@volny.cz


Rozhodne-li se zákonný zástupce o jiném způsobu plnění povinnosti 

předškolního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce MŠ 

do 31. května 2021. 

V posledním srpnovém týdnu se můžete informovat o tom, do jaké třídy bude 

Vaše dítě zařazeno a co Vás s nástupem dítěte do mateřské školy zajímá. 

Seznamy o umístění dětí najdete na vchodových dveřích budov.  

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v úterý 29. června 2021  

v 15:00 hodin na zahradě školy. V případě nepříznivého počasí bude schůzka 

ve třídě Koťata. 
 

Školní rok začíná ve středu 1. září 2021.  

 

STRAVNÉ 

Při nástupu do MŠ zaplatíte zálohu ve výši 900 Kč.  

Při měsíčním vyúčtování uhradíte částku, kterou Vaše dítě projedlo. 

Pro úhradu stravného je nutné, abyste si zřídili v bance "souhlas s inkasem" 

na účet: 107-2420940217/0100. 

Variabilní symbol Vám bude přidělen po nástupu do MŠ.  

 

Celodenní stravné děti 3-6let 41 Kč          děti 7 let 44 Kč 

Přesnídávka    9 Kč    10 Kč 
Oběd  24 Kč     25 Kč 
Svačina    8 Kč       9 Kč 

 

ŠKOLNÉ 

Školné zaplatíte měsíčně 500 Kč, a to trvalým příkazem z účtu nejpozději 

do 15. v měsíci na účet 4633331/0100.                              

Variabilní symbol bude opět přidělen po nástupu do MŠ.  



OMLOUVÁNÍ DĚTÍ 

Nejpozději do 8 hodin na třídní telefon nebo osobně u třídní učitelky. 

U dětí s povinným předškolním vzděláváním musí být pravidelná denní 

docházka od 8 do 12 hodin - vyjma období prázdnin. Povinností zákonného 

zástupce je dítě omlouvat v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. 

 

KDY PŘIVÉST DÍTĚ DO ŠKOLY 

Dítě je možné přivést do 8:00 hodin.  

Pozdější příchody narušují hry a činnosti dětí.  

V případě potřeby se můžete individuálně domluvit s učitelkou na pozdějším 

příchodu (neplatí pro povinné předškolní vzdělávání). 

 

KDY SI DÍTĚ VYZVEDNOUT 

v době adaptace     9:00 – 10:00 hod 

po obědě    11:50 – 12:15 hod 

odpoledne    14:15 – 16:30 hod 
 

MŠ je z bezpečnostních důvodů uzamčena, používáme zvonění se bzučákem.  
 

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT 

 pevné podepsané bačkorky (ne pantofle), do kterých se samo obuje 

 tepláky nebo starší oděv pro pobyt venku 

 mladší děti náhradní prádlo 

 pohodlný oděv do třídy 

 pláštěnku, gumovky 

   pyžamo 



NĚKTERÉ NAŠE AKTIVITY 

 cvičení v tělocvičně s projektem „Škola v pohybu“ pod vedením trenérů 

 mikulášská nadílka  

 pěvecké vystoupení dětí na vánočních trzích 

 návštěva koncertů pěveckého souboru Koťata z 5. ZŠ 

 zpívání u stromečku na zahradě MŠ 

 maškarní karneval s fotografováním 

 sportovní olympiáda ve spolupráci s 5. ZŠ 

 besídky pro rodiče, dílničky 

 návštěva městské knihovny, muzea a galerie 

 návštěvy divadelních představení a kina 

 poznávání města - prohlídka hradu 

 výlet do Františkových Lázní 

 vycházky za zvířátky do Hájů a DDM Sova 

 beseda učitelek 1. tříd 5. ZŠ s rodiči (před zápisem do základních škol) 

 návštěva výuky dětí v 1. třídě ZŠ 

 pasování na školáky na hradě 

 návštěva ekofarmy v Dolních Dvorech 

 bruslení na zimním stadionu 

 výlety do lesa - "Lesní pedagogika" 

 "Den vzájemného setkání pro zdraví" 

 další aktivity zprostředkované ve spolupráci s rodiči, např. návštěva 

policejní stanice, hasičů apod. 

 

Těšíme se i na Vaše podněty  

 

Konání akcí bude závislé na aktuálních  

vládních opatření – Covid 19.  

 



 

 

 

Co by mělo Vaše dítě zvládat před vstupem  
do mateřské školy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 dobrých rad, které usnadní dítěti vstup 
do mateřské školy 

 

Rozhovory s dítětem - mluvte s dítětem o školce v pozitivním smyslu, o tom co 
se ve školce dělá, jaké to tam je, o nových kamarádech, zážitcích, hračkách. 

Zvykejte dítě na odloučení od rodičů - dítě potřebuje mít pocit, že se na Vás 
může spolehnout, proto když odcházíte např. na nákup, do kina, ujistěte ho, 
že odcházíte, ale že se vrátíte a pak budete trávit čas spolu.  

Adaptace na nové prostředí - domluvte se s učitelkou o postupné adaptaci 
dítěte, ze začátku na 1- 2 hodiny. Pomůže chodit mezi děti na hřiště, akce 
nebo cvičení. 

Veďte dítě k samostatnosti - rozvíjejte potřebné dovednosti v oblasti 
sebeobsluhy při hygieně, stravování, oblékání a dalších činnostech 
 

 

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného - plyšáka, hračku, fotku apod. 
 

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní - rozloučení by se 
nemělo příliš protahovat, ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve 
vzteku po hádce s dítětem. 

Uvědomte si, jak prožíváte nastávající situaci Vy - děti dokážou velmi citlivě 
poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a 
nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, přehodnoťte 
situaci nebo se dohodněte, že dítě bude do školky vodit ten, který s tím má 
menší problém. 

Nikdy školkou dítěti nevyhrožujte - vyvarujte se výhružkám tipu "Počkej, 
až budeš chodit do školky, tam tě naučí." Pokud má dítě chodit do školky rádo, 
musí k ní mít kladný vztah.  

Plňte své sliby - pokud dítěti slíbíte, že přijdete po obědě, měli byste po obědě 
přijít. 

Navykejte děti rituálům - snažte se každý den ve stejnou dobu večeřet a 
ukládat děti ke spánku, dodržujte rituály uklízení, uklízení svého oblečení apod. 
 

 

Naším společným zájmem je zdravý a všestranný rozvoj dítěte.       
 

  Těšíme se na Vaše děti, 
                                 kolektiv učitelek mateřské školy. 



 
 

 

 Do světa pohybu, her a poznání, 

 mašinka vesele uhání. 

 

 

 


