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     IČO: 61989151    

     www.skolkaexilu.cz 

     https://www.facebook.com/Školka-Exilu-939224642812114/ 

 

název organizace: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková  organizace,  

sídlo: Čs. exilu 670/18, Poruba, 708 00 Ostrava 

ID datové schránky: 94skwie 

ústředna 725 10 26 26 

číslo účtu mateřské školy: 1649369309/0800 

číslo účtu školní jídelny: 35-1649369309/0800 
 

PLATBY ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVU 

 
Stravné děti do 6 let 32 Kč, stravné děti    starší 35 Kč 

ÚPLATA za školní vzdělávání 690 Kč měsíčně 

Doporučujeme bezhotovostní platební styk –stravné + úplata měsíčně zálohově 1 300 Kč 

tzv. „školáci“ úplatu za vzdělávání neplatí.  

 

účet školní jídelny 35-164 93 69 309/0800 

 

variabilní symbol rodné číslo dítěte 

 

poznámka  jméno a příjmení dítěte 

 

splatnost nejpozději  1. den daného měsíce 

 

Objednávání a odhlášení stravy pomocí internetu a SMS zprávy 

Přes systém www.strava.cz ( nejsnazší přístup z webu skolkaexilu.cz→školní jídelna→ 

odhlášení stravy.  

Spolupráce s rodinou 
Máme zájem o úzkou spolupráci s rodiči. Snažíme se poskytnout včas všechny potřebné 

informace. Hovoříme s Vámi, aktualizujeme nástěnky. Více informací najdete na 

webu:skolkaexilu.cz. Zapomenete –li, v kolik se koná naše akce, na webu – list akce, najdete 

kalendář měsíc dopředu. Doporučujeme naši fotogalerii pro veřejnost i pro rodiče                          

( heslo Vám sdělí Váš pedagog). Velmi aktivní jsou i třídní facebooky a školní FB. 

Ve škole pracuje od roku 1998 Místo pro děti - spolek. Pomáhá při organizaci náročných 

akcí, hlavně se však podílí na financování vybavení školy a mimoškolních akcí. Společně 

s MŠ podává úspěšně žádost o granty. Veškeré aktivity, které škola organizuje, jsou hrazeny 

přes jeho účet. Děkujeme za Vaši podporu. 

 

Veškeré nadstandardní aktivity jsou realizovány ve spolupráci s neziskovou Místo pro děti-

spolek, rodiče přispívají na  TŘÍDU A AKCE, dále pak na ty, které si zvolí-tzv. zájmové 

kroužky, plavání, lyžování 

Místo pro děti - spolek     
 

    

Nejrychlejší je platba převodem  2101227772/2010 

 

  

do poznámky uveďte jméno dítěte  

 

    
var. 

symbol 

příspěvek pro třídu na pololetí-děti do 5 let   300 Kč   33 

příspěvek pro třídu na pololetí -školáci   500 Kč   33 

záloha na dopravu školní a třídní akce :   200 Kč   31 
 

http://www.strava.cz/
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Podpůrná opatření – speciální péče - LOGOPEDIE      

Informace pro rodiče dětí, kterým je poskytována INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE 

Jednotnost a důslednost jsou pedagogické zásady, které platí nejen při výchově,  ale i 

v logopedii. Abychom zajistili jejich naplnění, je nutno sladit působení: rodiny, 

logopedických asistentek pod vedením klinické logopedky.                                                                                             

Logopedická péče u dětí je uskutečňována v logopedické ambulanci klinické logopedky 

PhDr. Aleny Ptáčkové v MEPHA CENTRU, kam dochází dítě se svým rodičem pravidelně 

dle domluvy.  

Klinická logopedka PhDr. Alena Ptáčková působí v mateřské škole na svém detašovaném 

pracovišti každou  středu od 7:30 do 11:00 hod a poskytuje logopedickou péči v MŠ všem 62 

dětem). Skupiny jednotlivých tříd se střídají, tj. s každým dítětem pracuje cca 1 x za měsíc. 

Termíny konzultací a jména logopedických asistentek jsou zveřejněny v tabulce na nástěnce 

u botárny a na www.skolkaexilu.cz  v sekci LOGOPEDICKÁ PÉČE.  

Dále probíhá ILP v mateřské škole pod vedením našich logopedických asistentek, ve 

speciálních třídách průběžně dle individuálního vzdělávacího plánu, v běžných třídách 1x -

2x  týdně.                                                                                                                                                                     

Rodiče doma procvičují denně po chvilkách 5 – 15 minut                                                                        

Každé dítě má zavedený logopedický sešit, kam klinická logopedka společně s našimi log. 

asistentkami dodává obrazové materiály. Pokud má dítě sešity dva – jeden pro domácí 

procvičování a druhý ve školce, je důležité, aby tyto sešity byly obsahově stejné 

Domácí úkol:                                                                                                                                                

Pravidelné konzultace s klinickou logopedkou v její ambulanci dle plánu.                                    

Pravidelné každodenní procvičování po chvilkách 5 – 15 minut.                                                                   

Zajistit, aby dítě mělo v mateřské škole aktuální logopedický sešit – dle domluvy 

s logopedickou asistentkou v dny, kdy ho bude potřebovat.                                                                                             

Aktuální znamená, že obrazové materiály, které PhDr. Alena Ptáčková předává rodičům, 

vkládájí rodiče ihned do logopedického sešitu v pořadí, v jakém je obdrželi. (ideálně do euro 

folií). Nezapomenout donést sešit ve středu, kdy přichází PhDr. Alena Ptáčková 

Jsme rádi, že můžeme nabídnout poskytování individuální logopedické péče ve školce. Je to 

nadstandard, který není možný bez spolupráce.   

 

CO   DĚTI   POTŘEBUJÍ   V  MŠ ?  VŠE   PODEPIŠTE JMÉNEM DÍTĚTE ! 
 

Převlečení do třídy:  

 hrací kalhoty  

 náhradní oblečení: spodní prádlo, tričko, kalhoty, ponožky 

 papuče s pevnou patou (s bílou gumovou podrážkou, bez tkaniček) 

 pyžamo - vždy v pondělí čisté 
Hygienické potřeby 

 zubní kartáček a zubní pastu (vše podepsané nesmazatelným fixem) 

 papírové kapesníky, papírové ubrousky, vlhčené ubrousky 
Převlečení na pobyt venku a přezutí na pobyt venku   
 

http://www.skolkaexilu.cz/
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Rytmický řád dne v naší školce (ze šk. vzd. programu)                                                                         

Od 6:00 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. 

V době od 7:00 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd.  

Tam je připraven podnos se sklenicemi a čajem, miska s ovocem. Děti se postupně scházejí 

do 8:45 hodin. 

Svačina je připravena od 8:45. Nejpozději v 9:20 probíhá úklid třídy po svačině. 

V běžných třídách pracují vždy 2 pedagogové, (třetí pedagog v případě integrovaného 

dítěte - asistent, případně chůva - přítomnost 6 - 8 hodin dle potřeb třídy). V době od 7 do 10 

hodin rozvíjí pedagog s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti, připravuje podmínky 

pro prožitkové učení.  

Druhý pedagog na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin - pomáhá při organizaci 

pobytu venku, oběda a ukládání dětí k polednímu odpočinku. Překrývání je zajištěno 

minimálně 2,5 hodiny denně. V každé třídě probíhá jeden krát týdně po deváté hodině 

metoda dobrého startu pro školáky - v ten den nastupuje pedagog na odpolední směnu tak, 

aby zajistil aktivity pro mladší děti - většinou saunování a relaxaci.  Metoda podporuje 

psychomotorický vývoj, je součástí přípravy na výuku čtení a psaní.  Je vysoce efektivní                  

u rizikových skupin dětí s podezřením na specifické poruchy učení.  

Ve speciálních třídách pracují od rána dva pedagogové, společně s 1-2 asistenty 

pedagoga. 

Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám - nejčastěji v 

době od 9:30 do 11:30 hodin.  

Oběd je vydáván postupně od 11:30 do 12:00 hodin. Mladší děti se po provedení hygieny 

ukládají ke spánku.  

Starší děti, které mají zájem pracovat v zájmových aktivitách, odcházejí na tzv. relaxaci, kde 

v době od 12:30 do 13:00 odpočívají na relaxačních podložkách, poslouchají pohádky či 

relaxační hudbu. 

Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro děti 5 – 6 leté, které nemají potřebu 

spánku. Rodičům doporučujeme nepřetěžovat děti, ale vybrat pro ně v průběhu týdne 

aktivity, které by rozvíjely jejich talent a nadání. Organizujeme pro děti společně 

s neziskovkou Místo pro děti – spolek činnosti taneční, hudební, pohybové, výtvarné, děti 

mají možnost pracovat v keramické dílně. Organizujeme činnosti badatelské, konstruktivní, 

rozvíjíme rozumový potenciál dětí. 

V době od 13:30 mají možnost děti, které již nespí postupně vstávat z lehátka a rozvíjet 

klidné hry ve třídě. Od 14:15 se vracejí zpět děti z odpoledních aktivit. Pak děti svačí ve 

svých třídách a postupně odcházejí domů.  

V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti dvakrát týdně 

výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s dalšími externisty sportovní kroužek JUDO. 

Od 15:30 – 16:30 se děti postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná.  

Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady. 

Ve speciálních třídách je režim podobný, zde spolupracují učitelky s asistenty 

pedagogů. Tito rozvíjejí hry dětí, pomáhají při hygieně, stolování, zajišťují bezpečnost dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog denně věnuje vymezený čas 

dětem v individuálních činnostech a logopedické péči, Vše dle plánů pedagogické podpory či 

individuálních vzdělávacích plánů.  
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Maminko, tatínku, 
 

                 víš, co mi usnadní pobyt ve školce? 
 mluv se mnou o tom, co se ve školce dělá, jaké to tam je. Neříkej o školce nic negativního 

a nevyhrožuj mi „tam tě naučí“ 

 zvykej mne na odloučení. Vždy mě ujisti, že se zase vrátíš 

 nezapomeň, že na školku si musím zvykat postupně 

 nelži mi, když slíbíš, že přijdeš po obědě, tak to dodrž 

 neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou; rozluč se krátce a 

předej mě paní učitelce 

 neprotahuj rozloučení 

 do školky mi pro první dny dej mou oblíbenou hračku-nejlépe plyšáka do postýlky 

 je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku 

 školka by pro mě měla být pro radost a za odměnu, ne za trest a pro strašení 

 když jsem nemocen, nepatřím do školky, ale do postýlky 

 nechávej mě ve školce jen nezbytně nutnou dobu 

 k navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš se společně se mnou 

aktivit pořádaných školkou 

 

Než nastoupím v září do školky, uč mě a nechej mě:  

 Samostatně se oblékat a svlékat (paní učitelky mi pomohou, když bude potřeba) 

Nedávej mi do školky oblečení náročné na manipulaci s tkaničkami, s množstvím 

knoflíků a zipů. Do třídy potřebuji jednoduché kalhoty do pasu s kapsou pro kapesník 

a bavlněné tričko přes hlavu, punčochové kalhoty nebo ponožky (i náhradní). 

Holčičky též zástěrku s kapsou. Na zahradu a pobyt venku postačí oblečení, které 

mohu ušpinit. Máme pravidlo: v čem jdu na zahradu, v tom nejdu do třídy.  

 Ukládat oblečení v šatně na určené místo na svou značku 

 Obouvat si sám boty (paní učitelky zapnou nebo zavážou) 

 Nedávej mi boty na složité zapínání, na přezky a už vůbec ne nazouváky. 

 Samostatně si umýt ruce s použitím mýdla Předtím si vyhrneme rukávy. 

 Utírat si ruce do ručníku 

 Správně používat kapesník 

 Používat toaletu Na toaletu mohu kdykoliv během dne. Když je potřeba, paní 

učitelky mi pomohou. Nočníky, s výjimkou speciálních tříd, z hygienických důvodů 

nepoužíváme. 

 Používat správně lžíci a samostatně se najíst (paní učitelky mě pomůžou 

dokrmit) Při jídle mě paní učitelky motivují jíst zdravou stravu, mohu se však s paní 

kuchařkou domluvit na velikosti porce, případně, kterou potravinu si na talíři nepřeji. 

Nejsem nucen do jídla. Uč mě jíst pestrou a rozmanitou stravu. 

 Správně držet a používat hrníček, skleničku 
 Lahvičky se savičkou ve školce v běžných třídách nevedeme.  

 

Čím lépe budu do školky připraven, tím méně budu rozladěn z neúspěchů  

a budu se do ní každý den moc těšit. 
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