
Základní škola a mateřská škola Tichá, 

příspěvková organizace 

742 74 Tichá 282 
 

Seznam plánovaných akcí na školní rok 

2022/2023 

Besídky:  

Mikulášská, Vánoční, Den rodiny + Den matek 

  

Dílny:  

Podzimní, Vánoční, Jarní, Rodinná 

  

Focení:  

Vánoční, Jarní (dle zájmu), Třídní foto + tablo před-

školáků 

  

Další akce:  

Vítání občánků, stavění a kácení máje, divadla, návštěvy kni-

hovny ve Frenštátě p. R., společenské a kulturní akce  

  

Nabídka činností:  

Plavecký kurz, lyžařský kurz, kroužky budou upřes-

něny v průběhu září 

 Přesné termíny akcí se stanoví v průběhu roku.  

 

 

 

 

 

Informátor 

MŠ Tichá 

2022/2023 



 

Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola v Tiché je škola s dlouholetou tradicí a historií. První 

mateřská škola byla zřízena v roce 1945. Nevyhovovala však svými 

malými prostory a nedostatečným venkovním areálem. Po dlouhých 

jednáních byla v dubnu 1948 mateřská škola přemístěna do budovy 

číslo 278, což je dnešní budova MŠ. Tato budova byla postavena již v 

roce 1892. Mateřská škola disponuje  

Během let počet dětí v mateřské škole kolísal a podle toho se zde 

pracovalo v jedné nebo ve dvou třídách, v letech 1979 až 1986 byly 

dokonce tři třídy.  

Od roku 1991 pracujeme ve dvou třídách. Každá třída má k dispozici 

prostornou hernu, kde děti i spí, jídelnu, samostatný vchod se šat-

nou, sociální zařízení. Je zde také pracovna na výtvarné činnosti. Vět-

šina místností je vybavena novým nábytkem.  

Venkovní areál poskytuje dostatek prostoru pro pobyt dětí. Je vyba-

ven zahradním domkem, skákadly, kolotočem, pískovištěm, lanovými 

prvky, tunely z vrbového proutí, dřevěnými prolézačkami, klouzač-

kou a dalšími hracími prvky.  

V současné době je budova mateřské školy plně využívána. V přízemí 

budovy se nachází školní jídelna a zázemí pro zaměstnance. V prvním 

patře budovy jsou umístěny dvě třídy mateřské školy. Ve druhém 

patře se buduje třetí třída, která bude od září 2022 v provozu.  

 

Výběr peněz 

✓ Unie rodičů 150 Kč  

✓ Předškolní děti (ty, které mají poslední rok v MŠ povinný)  

200 Kč na šanony 

 

Samostatnost a sebeobsluha  

Prosíme o to, abyste doma se svými dětmi trénovali sebeobsluhu a 

správné stolování. Jednak posílíte u dětí zdravé sebevědomí, ale také 

to umožní dítěti snadnější pobyt v MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co s sebou do školky? 

✓ Věci – hrníček, kapesníky (vybíráme každé pololetí balení kapes-

níků), pyžamo (předškolní děti nenosí pyžamo)  

✓ Oblečení do MŠ a na zahradu (na zahradu oblečení dle počasí, do 

MŠ: tepláčky, legíny, tričko, pevnou obuv. Nekupujte prosím 

cukle či kroksy)  

Veškeré věci podepsat. Buďte v tomto prosím dů-

slední. 

  

Hračky v MŠ   

Do mateřské školy nenoste prosím žádné hračky. Pokud děti potře-

bují na hezké usínání, je možno si přinést plyšáka a vzít si jej z šatny 

až na lehátko. 

Sladkosti v MŠ  

V naší mateřské škole se snažíme, aby děti měly povědomí o zdravém 

životním stylu. Proto Vás prosíme, abyste nedávali dětem do MŠ 

žádné pamlsky. Za naprosto nežádoucí se považují žvýkačky, 

bonbóny. Pokud bude Vaše dítko chtít oslavit svůj svátek či naroze-

niny s ostatními kamarády, budeme rády za zdravější varianty. Samo-

zřejmě je to pouze doporučení. 

 

 

Kontakty 

Mateřská škola:   

Tel.: 556 720 236, 771 112 378 

E-mail: ms@zsticha.cz  

Zástupce ředitele: Mgr. Pavlína Buchtová 

(konzultační hodiny dle předchozí domluvy) 

 

Školní jídelna:  

Tel.: 556 858 146  

E-mail: jidelna@zsticha.cz  

Vedoucí školní jídelny: Šárka Kundrátová 

  

Základní škola:  

Tel: 556 858 148  

E-mail: reditel@zsticha.cz 

Ředitel školy: Ing. Petr Černošek 

 

Omlouvání dětí 

Třída Světlušky: 771 112 379 

Třída Cvrčci:    771 112 378 

Třída Včelky:    Telefonní kontakt bude k dispozici od září 2022 

 



 

 

• Zákonný zástupce musí předat učitelce dítě zdravé. Dítě s vy-

rážkou, teplotou, známkami nemoci (zelená rýma, kašel 

apod.), průjmem, pedikulózou apod. nepatří do kolektivu a 

mateřská škola má právo dítě do kolektivu nepřijmout.  

• Mateřská škola nemůže dětem podávat žádné léky, kapky 

apod., takové dítě do kolektivu MŠ nepatří. Výjimkou jsou 

pouze ojedinělé případy, kdy je pro dítě nezbytně nutné po-

dat lék, a to pouze na písemnou žádost lékaře, s písemným 

souhlasem rodičů a písemným seznámením s faktem, že 

paní učitelka není doktor ani zdravotní sestra, tudíž zodpo-

vědnost za podání léku nesou rodiče. (jedná se pouze o oje-

dinělé případy jako například astma apod.) Pedagogové MŠ 

nesmí vydesinfikovat ránu či vytáhnout klíště. 

• Povinnost zákonných zástupců je seznámit se se všemi směr-

nicemi MŠ.  

• Informace o svém dítěti lze získat u učitelek po skončení jejich 

pedagogické práce (konzultace dle předchozí domluvy).    

• Před hlavními prázdninami je potřeba šatní skříňky dětí zcela 

vyprázdnit. Po celý školní rok dávejte dětem přiměřené 

množství oblečení.  

• Mateřská škola nezodpovídá za věci uložené před mateřskou 

školou (kola, koloběžky, odrážedla apod.)   

• Mateřská škola nezodpovídá za hračky a předměty, které si 

děti do MŠ donesou.  

 

 

Provozní řád mateřské školy  

• Provozní doba mateřské školy je od 6:00 – 16:30. Prosíme o 

vyzvedávání dětí do 16:20. 

• V případě nevyzvednutí dítěte jsou kontaktování zákonní zá-

stupci či pověřená osoba. Při opakovaném nevyzvednutí dí-

těte se jedná o porušení školního řádu. Při vážném porušení 

školního řádu, může být dítě z předškolního vzdělávání vylou-

čeno. 

• Děti se do MŠ přivádějí do 8:00 hodin. V 8:00 hodin se MŠ 

zavírá a začíná výchovně vzdělávací proces. Každý pozdní pří-

chod narušuje výchovnou práci ostatních dětí i pedagogů. 

• Děti, které si rodiče vyzvedávají po obědě se zapíšou na list 

„po obědě“, který naleznete na nástěnkách. Vyzvedávání dětí 

po obědě nejpozději do 12:15 hod. 

• Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní 

docházky do MŠ v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které 

připadají na období školních prázdnin. Podmínky pro uvolňo-

vání dětí z povinného předškolního vzdělávání jsou stanoveny 

ve školním řádě.  

• Všechny osobní věci musí mít děti podepsané.  

• Zákonný zástupce je povinen při nástupu dítěte do MŠ řádně 

vyplnit a podepsat evidenční list. Pokud dojde k nějaké 

změně, je nutné evidenční list aktualizovat. Do evidenčního 

listu je nutno uvést, kdo bude dítě vyzvedávat a kontakt na 

pověřenou osobu. V případě zastoupení nezletilým 



 

sourozencem musí mít zákonný zástupce s MŠ podepsané pí-

semné zmocnění. Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný, 

uvedou do evidenčního listu jeho jméno a příjmení. Paní uči-

telky si mohou případně vyžádat doklad totožnosti.  

Základní informace 

Začátek školního roku:  1. 9. 2022 

  

Provoz mateřské školy:  6:00 – 16:30 

 

Třídy:   

I.Třída Světlušky 

Mladší děti 3 – 5 let 

Paní učitelky: Ing. Adéla Korniová, Monika Chumchalová 

  

II.Třída Cvrčci 

Starší děti 5 – 7 let  

Paní učitelky: Mgr. Pavlína Buchtová, Barbora Rákoczi 

 

III.Třída Včelky 

 Mladší děti 3 – 5 let 

Paní učitelky: Ludmila Šimíčková, Renata Šmajstrlová 

 

Povinné předškolní vzdělávání v MŠ:  

  

A) Informace o povinném předškolním vzdělávání v mateřské škole:  

Vchází v platnost od 1. 9. 2017 (školský zákon č.178/2016 Sb., v plat-

ném znění).  

 

Pro děti, které dosáhnou pěti let věku do 31. srpna, je od 1. září před-

školní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání je bez-

platné.  

  

B) Informace o podmínkách pravidelné docházky dětí s povinnou 

předškolní docházkou: 

Předškolní dítě s povinnou předškolní docházkou musí být přítomno 

v MŠ, a to každý den po dobu 4 hodin (08:00 – 12:00). Tato doba je 

stanovena školním řádem.  

  

O prázdninách (jarních, podzimních, letních apod.) je docházka 

předškolních dětí dobrovolná. Třídní učitelky jsou pověřeny denně 

kontrolovat a evidovat pravidelnou docházku dětí.   

 

Pokud se dítě do MŠ nedostaví, jsou rodiče povinni do 3 dnů omluvit 

jeho nepřítomnost – telefonicky nebo osobně. Tato nepřítomnost a 

její důvod se zaznamenává do záznamového archu dítěte, a je stvrzen 

podpisem zákonného zástupce.  

 

 



 

Bezpečnost  

Elektronické zámky 

Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí a zaměstnanců a majetku MŠ je bu-

dova opatřena elektronickými zámky, kamerovým a bezpečnostním 

systémem.  

  

U dveří obou šaten MŠ jsou nainstalovány zvonky na obě třídy s ka-

merou. Při vstupu do MŠ zazvoníte na zvonek příslušné třídy, paní 

učitelka Vás uvidí a uvolní elektronický zámek. Při zaznění tonů mu-

síte dveře potáhnout k sobě. Pokud zatáhnete dřív, elektronický zá-

mek se neuvolní, prosíme, netahejte za dveře, pokud to nejde, za-

zvoňte znovu a paní učitelka Vám otevře.  

  

Dbejte na řádné uzavření dveří a nepouštějte do budovy žádné 

jiné osoby.  

Prosíme Vás, abyste děti do MŠ vodili do 8:00 hodin s ohledem na 

výchovně vzdělávací proces. V 8:00 se vchody obou šaten uzamykají 

kvůli bezpečnosti dětí.  Příchody po 8. hodině narušují výchovně 

vzdělávací činnosti s dětmi. Šatny se v 8:00 uzavírají a Váš pozdní pří-

chod znamená to, že Vám musí jít otevřít paní učitelka, která by však 

v daný okamžik musela odejít ze třídy plné dětí a tím by hrozilo riziko 

úrazu.   

  

Nemoc dítěte v MŠ 

Uvědomte si, že dítě do MŠ nechodí stále, ale jen za předpokladu, 

že je zcela zdravé. To znamená, že nevykazuje žádné infekční či jiné 

onemocnění. 

 

V případě, že Vaše dítě se doma léčí s infekční nemocí, jste povinni 

tuto skutečnost nahlásit paní učitelce a od lékaře donést potvrzení o 

tom, že dítě již není infekční a může opět do kolektivu. 

 

Paní učitelky nesmí podávat dětem žádné medikamenty. Veškeré ne-

moci a zdravotní obtíže prosím nahlaste paní učitelce na začátku 

školního roku. 

 

Budou-li rodiče chtít dítě uvolnit z předškolního vzdělávání na delší 

dobu např. z důvodu lázeňského léčebného pobytu apod., tuto sku-

tečnost oznámí dopředu paní učitelce.  

 

Individuální vzdělávání dítěte  

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se ro-

zumí individuální vzdělávání dítěte, které probíhá doma, bez pravi-

delné docházky do MŠ.  

• Pokud zákonný zástupce zvolí tuto formu vzdělávání dítěte, 

je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové mateř-

ské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, 

tj. u zápisu do MŠ.  

• V průběhu roku je možno plnit povinnost individuálního 

předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo ozná-

mení doručeno řediteli školy.  

  



 

Oznámení zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí ob-

sahovat:  

• Jméno a příjmení, rodné číslo, a místo trvalého pobytu dí-

těte  

• Období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno  

• Důvody pro individuální vzdělávání dítěte  

  

Mateřská škola ověří úroveň osvojení očekávaných výstupů v jednot-

livých oblastech a popřípadě doporučí zákonnému zástupci další po-

stupy při vzdělávání.   

  

Způsob a termín ověření budou probíhat v období od 3. do 4. měsíce 

od začátku školního roku. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast 

dítěte při prověřování znalostí v MŠ dle platného termínu. 

  

Ředitel školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, může 

ukončit individuální vzdělávání, a to v případě, pokud zákonný zá-

stupce nezajistil přítomnost dítěte u ověření znalostí ani v náhradním 

termínu.  

 

Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě znovu individuálně 

vzdělávat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


