Zpravodaj k novému školnímu roku 2022/2023
ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Bc. JARMILA NOVÁKOVÁ HOŘEJŚÍ

Statutární zástupkyně
Vedoucí stravování, hospodářka

Jitka Nováková
Alena Lacinová

KONTAKTY
Pevná linka MŠ

475500030

msmotylek.ul@volny.cz

Ředitelka školy

607 510 116

reditelka@motylek-ms.cz

Statutární zástupkyně ředitelky školy

724 311 732

zastupkyne@motylek-ms.cz

Vedoucí stravování, hospodářka školy

727 805 907

hospodarka@motylek-ms.cz

Webové stránky MŠ

www.motylek-ul.cz

Číslo účtu

161452235/0300

Zřizovatel

Statutární město Ústí nad Labem

Duhový motýlek

725168 425

duhovy@motylek-ms.cz

Modrý motýlek

702 168 564

modry@motylek-ms.cz

Žlutý motýlek

702 162 825

zluty@motylek-ms.cz

Oranžový motýlek

702 168 950

oranzovy@motylek-ms.cz

Prozatím zajišťuje činnosti za vedoucí stravování a hospodářku – ředitelka školy
Kontakt na všechny pedagogické pracovníky ve formátu: prijmení@motylek-ms.cz
Provoz školy

Informační
systém:
Co dítě při
nástupu
do MŠ
potřebuje:
(doporučení)

6.00 – 17.00 hodin
Děti se přijímají do 8.00 hodin, ale po předchozí ústní dohodě - oznámením, nebo zapsáním do denního listu v šatně nebo
telefonické zprávě je možné dítě přivést kdykoliv během dne a také je možné si dítě během dne kdykoliv vyzvednout z MŠ.
Děti odcházející domů po obědě mezi 12.00 a 12.30 hodin. se zapisují do sešitu v šatně dětí.
Nepřítomnost dítěte v MŠ delší než 14 dní se omlouvá způsobem: - písemně na email ředitelky nebo další kontaktní emaily
nebo SMS či Whatsap na uvedená zhora telefonní čísla nebo zápisem do sešitu v šatně každé třídy.
Děti absolvující povinné předškolní vzdělávání mají povinnost docházet do MŠ každý den, v případě absence dítě omlouvají
SMS, emailem, zápisem do sešitu v šatně třídy nebo osobně učitelce (v souladu s vydaným Školním řádem MŠ Motýlek)
Informace pro rodiče jsou vždy na webových stránkách, na nástěnkách v šatnách dětí a naproti vstupním dveřím, u dveří do
tříd, či osobním kontaktem s pedagog a také v uzavřené skupině na Faceboku Mateřská škola Motýlek.
Jakoukoliv problémovou situaci, prosíme řešit s učitelkami na třídě nebo přímo s p. ředitelkou…děkujeme…z důvodu
zkreslování informací tím předejdeme nedorozuměním.
- obuv do MŠ - bačkory s pevnou podrážkou (pantofle ani sandále nejsou bezpečné)
- vhodné oblečení do MŠ
oblečení na vycházku (raději starší) včetně pláštěnky, holínky
- náhradní oblečení do sáčku u mladších dětí (tričko, kalhotky, ponožky – punčocháče). Může dojít k pomočení nebo
k polití u svačiny
- oděv na odpolední odpočinek (tričko, pyžamko, noční košilka….dle zvyků z domova a uvážení rodičů – MŠ pyžamo
nevyžadujeme)
oblečení a obuv na tělocvik (tričko, kraťasy, cvičky)
- 2 balení papírových kapesníků na pololetí. Prosíme, nedávejte dětem látkové kapesníčky - časté ztráty a nejsou
hygienické
- zástěru na pracovní a výtvarnou činnost
- a PŘEDEVŠÍM VAŠI PODPORU, pozitivní ladění dítěte na vstup do školky
- další potřeby budou určeny v rámci tříd při třídních schůzkách


 Prosíme, nedávejte dětem do MŠ cenné předměty, hračky, drahé oblečení. Hraček máme v MŠ dost. Svou oblíbenou hračku si
budou moc děti v rámci „Dne hraček“ na MŠ. Děti si mohou přinést plyšovou hračku, avšak za poškození či ztrátu neručíme.
 Pokud dítě přinese do MŠ sladkosti (například v rámci svátku, narozenin apod.), rozdělí se s ostatními dětmi (vhodnější a
hygieničtější jsou samostatně balené bonbony).
Dorty či jakékoliv moučníky vyráběné doma jsou z hygienických důvodů nepřípustné do MŠ donášet!!!!!!

Na jakékoliv další informace Vám ráda odpovím: osobně v mateřské škole, telefonicky, e-mailem
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka mateřské školy

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Třída
Duhový motýlek
Modrý motýlek
Žlutý motýlek
Oranžový motýlek
Platby v MŠ:

Pedagog
Alice Hrušková, Barbora Tataiová
Natálie Formanová, Bc. Anita Boháčová
Evženie Jelínková, Emílie Lamplotová
Jitka Nováková, Bc. Věra Klabíková, Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší

Pravidelné:
- stravné a úplata
Nepravidelné:
- drobné platby za akce pro děti – např. divadlo, výlety apod. – vždy bude dostatečně včas určeno
Pokyny pro platbu – STRAVNÉ a ÚPLATA:

Úplata: 580,00 Kč/měsíc
Stravné:
Děti do 6 let 42,00 Kč/den (přesnídávka 10,00 Kč, oběd 23,00 Kč, svačina 9,00 Kč)
Děti 7 – 10 let 45,00 Kč/den (přesnídávka 10,00 Kč, oběd 25,00 Kč, svačina 10,00 Kč) – děti s OŠD
Číslo účtu: 161452235/0300
Variabilní symbol: spisové číslo dítěte
Specifický symbol: číslo třídy /viz.vysvětlivky níže/
Zpráva pro příjemce: celé jméno a příjmení dítěte (ne rodiče – může se lišit od příjmení dítěte)
-

Formy úhrady plateb:
vzhledem k současné situaci s Covidem, upřednostňujeme platbu bezhotovostní formou na účet MŠ
Specifický symbol (Číslice třídy) : 1 duhový motýlek, 2 modrý motýlek, 3 žlutý motýlek, 4 oranžový motýlek

-

hotovostní formou v MŠ k rukám hospodářky školy
bezhotovostní formou na účet MŠ (číslo účtu MŠ: 161452235/0300)
inkasem
poštovní poukázkou

Termíny plateb (viz. tabulka termínů výběru stravného a úplaty v hotovosti v MŠ - dole v tabulce)
Úhrady stravného a úplaty musí být uhrazeny vždy nejpozději do 15. dne v měsíci a to i v případě, že dítě do MŠ v té
době nedochází – tzn. že rodiče mají povinnost platbu uskutečnit i v době absence dítěte.
Ostatní platby se hradí hotovostní formou buď ve třídě u učitelek nebo u hospodářky školy – vždy bude
u konkrétních plateb upřesněno.

TŘÍDNÍ SCHUZKY na začátku školního roku:
Duhový motýlek
Modrý motýlek
Žlutý motýlek
Oranžový motýlek

7.9.2022 v 15.30 hodin
8.9.2022 v 16.00 hodin
7.9.2022 v 16.00 hodin
8.9.2022 v 15.30 hodin

KONZULTAČNÍ HODINY:
- po předchozím nahlášení účasti rodičů (emailem, SMS, osobně):
Ředitelka školy
Učitelky ve třídách

Úterý a středa 12.00 – 14.00 hodin
Duhový motýlek: pondělí 15.30 – 16.30
Modrý motýlek: úterý 15.30 – 16.30
Žlutý motýlek:
středa 15.30 – 16.30
Oranžový motýlek: čtvrtek 15.30 – 16.30

TERMÍNY VÝBĚRU STRAVNÉHO A ÚPLATY V HOTOVOST – každé druhé úterý v měsíci
Září 2022: 13. 09. 2022
Říjen 2022 11.10.2022
Listopad 2022: 8.11.2022
Prosinec: 2022: 13.12.2022

Leden 2023:
Únor: 2023:
Březen 2023:
Duben 2023

14. 01..2023
14. 02.2023
14.03.2023
11. 04.2023

Květen 2023: 09.05.2023
Červen 2023: 13.06.2023

