Zaměstnanci MŠ

K o n t a k t y:

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší
Statutární zástupkyně:
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Bc. Anita Boháčová
Natálie Formanová

Třída Žlutý motýlek:
Evženie Jelínková
Emílie Lamplotová
Třída Oranžový motýlek:
Jitka Nováková
Bc. Věra Klabíková
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O dobrou stravu dětí se stará:
Romana Weissová
Veronika Burda
O čistotu ve školce se stará:
Světluše Šárková
Jana Tranová
Ve školce nám pomáhá: školní asistenka
Lenka Hlinovská
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK
Ústí nad Labem,
Keplerova 782/ 26,
příspěvková organizace

Září – říjen 2022
Naše vize:
„Spokojený rodič a šťastné dítě
připravené do další životní etapy“
Motto:
„ Školka jako místo pro společný růst
a vzájemná setkávání“
P r o v o z š k o l y : 6. 00. - 17. 00 hodin

Webové stránky
Na webových stránkách školy zveřejňujeme veškeré
aktuality, dále tam naleznete všechny potřebné
údaje o mateřské škole, kalendář akcí, jídelníček na
konkrétní týden a další dokumenty, se kterými se
můžete seznámit

https://www.motylek-ul.cz
Facebook MŠ Motýlek
Aktivity
MŠ
Motýlek
můžete
sledovat
i na facebooku, kde budeme průběžně přidávat foto
z činností mateřské školy a konkrétních akcích.

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 možné si dítě
během dne kdykoliv vyzvednout u MŠ. Děti odcházejí
domů po obědě mezi 12. 15 – 12. 45 hodin.
Nepřítomnost dítěte v MŠ delší než 14 dní se
omlouvám způsobem – písemně na email ředitelky
nebo další kontaktní emaily nebo SMS či Whatsap na
uvedená shora 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 dané třídy nebo osobně učitelce
(v souladu s vydaným Školním řádem MŠ Motýlek).

P l a t b y v M Š:
Pravidelné:
Stravné a úplata
-

Příspěvek do SRPŠ (pololetně)

Nepravidelné:
-

Drobné platby za akce pro děti (např. kino,
divadlo)

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 do 7 let 45,00 Kč/ den (přesnídávka 10,00 Kč,
oběd 25,00 Kč, svačina 10,00 Kč
Číslo účtu MŠ: 161452235/ 0300
Variabilní symbol: spisové číslo dítěte
Specifický symbol: číslo třídy/ viz vysvětlivky dole/
Zpráva pro příjemce: celé jméno a příjmení dítěte
Formy úhrady plateb:
vzhledem k současné situaci s Covidem,
upřednostňujeme platbu bezhotovostní formou
na účet MŠ číslo účtu: 161452235/ 0300
Číslo třídy:
1. duhový motýlek
2. modrý motýlek
3. žlutý motýlek
4. oranžový motýlek
- hotovostní formou v MŠ k rukám hospodářky
- bezhotovostní formou na účet MŠ
- inkasem na účet MŠ
- poštovní poukázkou na účet MŠ

Úhrady stravného a úplaty musí být uhrazeny vždy
nejpozději do 15. dne v měsíci a to v případě, že dítě
do MŠ v té době nedochází.

Termíny výběru stravného a úplaty v hotovosti
ve školním roce 2021/2022:
Září 2022:
Říjen 2022:
Listopad 2022:
Prosinec 2022:
Leden 2023:
Únor 2023:
Březen 2023:
Duben 2023:
Květen 2023:
Červen 2023:

13. 9. 2022
11. 10. 2022
8. 11. 2022
13. 12. 2022
14. 01. 2023
14. 02. 2023
14. 03. 2023
11. 04. 2023
9. 05. 2023
13. 06. 2023

Co nás čeká ve školce v měsíci září:
Vzdělávací téma: Znaky podzimu
-

adaptační období dětí
budeme se s dětmi dívat po podzimní
přírodě
malovat podzimní počasí
tvořit papírové draky
rozeznávat ovoce a zeleninu
vzpomeneme si na růst plodů, a jak se sklízí
ovoce a zelenina
jak se zahrádka připraví na zimu
budeme si povídat o to, jak lesním
zvířátkům pomoci.
budeme experimentovat, provádět pokusy

Básnička pro podzim:
Padá listí, zlaté rudé,
Je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
Až to listí opadá?
Potom bude padat sníh.
Co ho bude na větvích,
Jen to slunko bude rudé!

Akce:
Hop a skok celý rok
- sportovní odpoledne
s rodiči
-dne 13. 9. 2022
od 15.30 hod.
V říjnu se mohou děti těšit na plavání
TŘÍDNÍ SCHŮZKY na začátku školního roku:
Duhový motýlek: 7. 9. 2022 v 15.30 hod.
Modrý motýlek: 8. 9. 2022 v 16.00 hod.
Žlutý motýlek: 7. 9. 2022 v 16.00 hod.
Oranžový motýlek: 8. 9. 2022 v 15.30 hod.
Individuální schůzky s rodiči:
stálé konzultační hodiny a dále v době
dle předchozí individuální domluvy (emailem,
SMS, osobně)
Ředitelka školy:
úterý a středa 12.00 – 14.00 hodin
Učitelky na třídách:
DM Po 15.30 – 16.30
MM Út 15.30 – 16.30
ŽM St 15.30 – 16.30
OM Čt 15.30 – 16.30

