Mateřská škola U Kina, Jičín, 17.listopadu 46,
příspěvková organizace



ŘEDITELKA MŠ – Mgr. Zlatuše Kynčlová



Zástupkyně ředitelky – Bc. Věra Slepičková



Vedoucí školní jídelny – Ilona Šíbová

1.třída – Žabičky

Mgr. Zlatuše Kynčlová
Jana Šecová
asistent pedagoga Zdeňka Sklenářová

2.třída – Včeličky

Dana Kyselová
Michaela Havránková, DiS.
Asistent pedagoga Lucie Návesníková

3.třída – Sluníčka

Jaroslava Nedvědová
nově přijatá p. učitelka
Asistent pedagoga Sabina Flajšrová

4.třída – Motýlci

Alena Balcarová
Taťána Veselá
Asistent pedagoga nově přijatý

5.třída – Rybičky

Jaroslava Chalupová
Bc. Martina Boháčková
Asistent pedagoga Alena Hakenová

6.třída – Kašpárci

Bc. Věra Slepičková

Bára Mikešová
Asistent pedagoga nově přijatý



Asistent pedagoga - třída Žabičky, Včeličky, Sluníčka,
Motýlci, Rybičky, Kašpárci



Školní asistent – napříč třídami, organizační zajištění především ve
třídách s nejmladšími dětmi



Speciální pedagogická péče pro děti se SVP – dle podmínek je
zajišťována učitelkami MŠ ve spolupráci s
pedagogickopsychologickou poradnou a speciálně pedagogickým
centrem (PPP a SPC) Jičín



Vedoucí školní jídelny



Provozní zaměstnanci (kuchařky, uklízečky, školník)

Provozní doba od 6:30 hod. do 16:30 hod.


6:30 – 7:00 hod. – scházení v jedné třídě MŠ



7:00 – 15:00 hod. – činnosti ve svých třídách



15:00 – 16:30 hod. – scházení do jedné třídy

Informace o provozu najdou rodiče na dveřích jednotlivých
tříd a od 15:45 hod. na dveřích vestibulu MŠ



Název školního vzdělávacího programu –

,,Křížem krážem tam a zpět, poznáváme celý svět“


Třídní vzdělávací program je rozdělen do integrovaných
bloků, které vycházejí ze života dětí, ze situací, jimž
děti procházejí, vážou se k různým událostem v průběhu
roku



zveřejněn na webových stránkách MŠ v celém rozsahu



Projekt Šablony ,, Zkvalitnění vzdělávání v MŠ U Kina –
možnost využití školního asistenta



PPP a SPC Jičín (pro děti se Speciálními vzdělávacími
potřebami)



Spolek rodičů při MŠ U Kina



ukázky činnosti dětí pro rodiče spojené s třídní
schůzkou


posezení rodičů s dětmi


Mikulášská nadílka
Karneval



Čarodějnický rej



Den dětí





školní výlety

rozloučení s předškoláky




exkurze

návštěvy divadla nebo kina


plavecký kurz



lyžařský kurz



Úplata za vzdělávání – 400,-Kč měsíčně



Stravné

děti MŠ 3- 6 let
skupina A

40,-Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 21,-Kč,svačina 9,-Kč)

skupina B

31,-Kč (při odběru přesnídávky 10,-Kč a oběda 21,-Kč)

děti MŠ 7-10 let
skupina C

45,-Kč (přesnídávka 11,-Kč, oběd 25,-Kč, svačina 9,-Kč),

skupina D

36,-Kč (při odběru přesnídávky 11,-Kč a oběda 25,-Kč)



Úplatu za vzdělávání lze uhradit dohromady se stravným jednou
položkou



Úplatu za vzdělávání neplatí děti, které mají povinnou docházku v
posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní
docházky, dále zákonný zástupce, který pobírá opakovaně dávky
hmotné nouze, dávky pěstounské péče a tuto skutečnost doloží
ředitelce MŠ



nahlásit nejpozději den předem do 12:00 hod.



při náhlé nepřítomnosti 1.den lze odebrat stravu
do jídlonosičů v 11:00 hod.



Možné způsoby odhlašování dětí ze stravného:

a)

Písemně do sešitu, který je umístěn v prostoru
hlavního vstupu do budovy MŠ

b)

Telefonicky, sms, email - vedoucí ŠJ

c)

Formulář na webových stránkách MŠ- zajistí
odhlášení zároveň ze stravy a omluvu do třídy
(osvědčená forma odhlašování!)



Na webových stránkách je u každé třídy formulář
k omlouvání dětí z docházky i stravného (zároveň
do třídy a vedoucí ŠJ)



telefonicky (třídní telefony – NE stravné)



e-mail (třídní - NE stravné)



Děti s povinnou předškolní docházkou –
omlouvání z docházky přes web MŠ – pravidla pro
omlouvání povinné docházky jsou uvedena ve
školním řádu(na webových stránkách)



MŠ U Kina | Mateřská škola 17.listopadu, Jičín



https://msukina.cz/tridy/zabicky

jedním z cílů tohoto spolku je mimo jiné
finanční pomoc při zajišťování akcí
organizovaných mateřskou školou
 Výbor Spolku rodičů tvoří
předseda, místopředseda, hospodář, revizní
komise z řad rodičů


po dohodě zástupců jednotlivých tříd a vedení
MŠ je tato částka stanovena na 800,- Kč na
dítě
 Úhrada kulturních, sportovních akcí, výletů a
dalších akcí dětí ve školním roce
 https://klubrodicu1msjicin.webnode.cz/




Dodržovat Školní řád MŠ, Vnitřní řád ŠJ (k dispozici na
webových stránkách MŠ)



Všechny věci označené značkou dítěte, popř. jménem –
odkaz na nalepovací štítky

https://stufflabels.cz/


Přezůvky pevné



Pyžamo, noční košile



Oblečení na převléknutí – spodní prádlo, tričko, tepláky,
ponožky – ne v igelitové tašce



Oblečení na převléknutí na zahradu



Odkaz na požadavky MŠ

https://www.msukina.cz/images/dokumenty/Poprve-jdu-domaterske-skoly.pdf



V posledním srpnovém týdnu možnost pro nově přijaté děti



Dítě spolu s rodičem navštíví třídu, seznámí se s učitelkami, provozem



Termíny adaptačních dnů

29.8.2022 PONDĚLÍ 9:00 – 11:00 hod. (děti ze třídy Sluníček, Kašpárků)
30.8.2022 ÚTERÝ 9:00 – 11:00 hod. (děti ze třídy Sluníček, Včeliček)


Na adaptační den si děti přinesou pouze přezůvky



Třídní učitelky seznámí rodiče s požadavky jednotlivých tříd



Na adaptační den se nahlaste na email adresy:

TŘ.SLUNÍČEK - slunicka@msukina.cz kdy (pondělí nebo úterý) a zda se vaše
dítě zúčastní adaptačního dne
TŘ.KAŠPÁRKŮ – kasparci@msukina.cz zda se vaše dítě zúčastní adaptačního
dne

TŘ.VČELIČEK – vcelicky@msukina.cz zda se vaše dítě zúčastní adaptačního
dne



Nástup ve čtvrtek 1.9. 2022



Pokud dítě nebude nastupovat 1. 9. nebo z jakýchkoliv
důvodů nenastoupí do MŠ vůbec, sdělit tuto skutečnost
předem emailem nebo telefonicky ředitelce MŠ



Odevzdat Evidenční list (k vyzvednutí V DANÝCH TŘÍDÁCH
DNES PŘI SCHŮZCE)



Při neúčasti na schůzce bude Evidenční list k dispozici ve
vestibulu MŠ v době od 6:30 do 16:30 hod. 30.června a od
15.srpna 2022



Částku k uhrazení platby (školné, stravné) obdržíte při
nástupu do MŠ (v září se hradí částka za září a zároveň říjen
společně)



Přijaté děti budou rozděleny do tříd podle věku

Třída Sluníčka:

slunicka@msukina.cz

mobil - 730 546 470
Třída Motýlci:

motylci@msukina.cz

mobil - 730 541 899
Třída Včeličky:

vcelicky@msukina.cz

mobil - 730 542 000

Třída Žabičky:

zabicky@msukina.cz

mobil - 730 583 401
Třída Rybičky:

rybicky@msukina.cz

mobil - 730 582 021
Třída Kašpárci:

kasparci@msukina.cz

mobil - 730 574 117

Ředitelka školy: Mgr. Zlatuše Kynčlová
tel: 493 533 122
mob: 720 649 688
e- mail: kynclova@msukina.cz


Vedoucí jídelny: Ilona Šíbová
e-mail: sibova@msukina.cz
telefon:
493 620 642
mob.:
731 162 553







Číslo účtu: 78-8505 200 207/0100
Třídy: e-mail: třída@msukina.cz
mobil do každé třídy
www.msukina.cz

