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KDO JSME A JAK NÁS KONTAKTOVAT 
Název: Mateřská škola v Lukách Rakovník, V Lukách 2174 

IČO: 67673759 

Adresa: V Lukách 2174, 269 01 Rakovník 

Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená Městem Rakovník 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. 

Více na www.msvlukach.cz 

 

 

 

 

ŘEDITELKA ŠKOLY:   Mgr. et Mgr. Jana Kovářová  

721 075 507  

msvlukach@msvlukach.cz 

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY:  Mgr. Radka Bradáčová  

602 509 020 

zastupce@msvlukach.cz 

 

1.TŘÍDA PEJSKOVÉ: 

Mgr. Radka Bradáčová, Jan Šitta a Veronika Gerlichová 

724 215 589 

 

2. TŘÍDA KOČIČKY:  

Mgr. Pavla Mašková a Bc. Iva Šilhová, Dis. 

731 487 463 

 

3. TŘÍDA ZAJÍCI:  

Mgr. Jana Kovářová, Kristýna Šestáková  

724 215 624  

 

4. TŘÍDA MEDVĚDI: 

Bc. Kateřina Hanychová a Lenka Milerová Dis. 

724 215 578 
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 – 2023 

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022, končí v pátek 30. 6. 2023. Hlavní školní prázdniny jsou od 1. 

července 2023 do 3. září 2023.  

Provoz mateřské školy o školních prázdninách bývá omezen,  

o vánočních a letních prázdninách je provoz školy na určitou dobu přerušen. 

Docházku dětí zjišťujeme předem, a to z důvodu objednávek pro školní jídelnu. 

Podzimní prázdniny: středa 26. a čtvrtek 27. října 2022 

Vánoční prázdniny:  pátek 23. 12. 2022 – pondělí 2. 1. 2023 

Pololetní prázdniny:  pátek 3. 2. 2023 

Jarní prázdniny:   pondělí 13. 2. – pátek 19. 2. 2023 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023 

    
 

Předběžný provoz školy o letních prázdninách 2023: 

MŠ otevřena: 

3. 7. – 21. 7. 2023 

 

MŠ uzavřena: 

24. 7. – 31. 8. 2023 

 

Náhradní provoz v MŠ Klicperova: 

7. 8. – 25. 8. 2023 

 

Termíny jsou zatím orientační. Přihlášení k prázdninovému provozu proběhne podáním přihlášky 

v průběhu měsíce dubna a května 2023. Předem Vás budeme informovat (Kvítek, web školy). 

 

 

V období letních prázdnin je provoz školy omezen na 2 třídy. 

 

 



 
 

JAK TO U NÁS CHODÍ? 

Provoz mateřské školy od 6 do 17 hodin. 

• Doporučujeme ranní příchod dětí do 8. hodiny, a to z důvodu pravidelného režimu dne a 

společného přivítání dětí. V této době mají děti nejvíce prostoru pro hry dle svého přání a výběru, 

je možnost individuální péče. Výjimečně lze přijít i později – nutno předem domluvit s třídní 

učitelkou z důvodu zajištění stravy. 

• Školka má zabezpečený vstup, rodiče při příchodu zvoní na svoji třídu, popřípadě na třídu dle 

informací na dveřích. Nahlásí jméno a příjmení dítěte, popř. své příjmení, poté jim učitel/ka 

dveře odemkne.   

• Žádáme, aby rodiče nevpouštěli do budovy nikoho, o kom nejsou  

na 100 % přesvědčeni, že do této školy „patří“. Chrání tím bezpečnost především svých dětí. 

• Děti se převlékají ve své šatně, pravidelně se scházejí od 6,00 ve třídě Pejsků, od 7,00 již ve svých 

třídách. 

• Dítě je při příchodu nutné osobně předat učitelce/li, odpoledne jej osobně vyzvednout (zákonný 

zástupce). V případě, že dítě vyzvedává pověřená osoba, je nutné vyplnit plnou moc a souhlas 

zmocněné osoby se zpracováním osobních údajů (tiskopisy k dispozici u třídních učitelek). 

• Rodiče přivádí děti do MŠ POUZE ZDRAVÉ, v případě podezření na zdravotní potíže dítěte 

upozorní učitelku. V případě zdravotních potíží dítěte, popř. úrazu při pobytu ve školce, rodiče o 

tomto okamžitě informujeme. 

• V každé třídě jsou dva učitelé, které se v průběhu dne ve vzdělávací práci s dětmi střídají, oba 

společně bývají v době pobytu venku, odpoledne může být ve třídě i jiný učitel/ učitelka. 

• Všichni třídní učitelé splňují požadovanou kvalifikaci, dále si své vzdělání rozšiřují formou 

seminářů, kurzů dalšího vzdělávání nebo studiem na vysoké škole. 

• Ve školce zajišťují čistotu a pořádek paní školnice (pravidelný úklid všech prostor školy, základní 

péče o zahradu). Jsou také nápomocny při sebeobsluze nejmladších dětí a vydávají stravu v 1. 

třídě Pejsků. 

• V poledne neboli „po obědě“ je možnost vyzvednout děti od 12,20 do 12,30.  

• Odpoledne neboli „po spinkání“   je děti možno vyzvednout od 14,30 do 17,00. 

• Postupně od 15. hodiny končí provoz tříd, od 16 hodin se všechny děti rozcházejí ze třídy Pejsků 

nebo ze školní zahrady. 

• O tom, kde se děti scházejí nebo rozcházejí, je vždy informace na vstupních dveřích do školky 

• Podrobnější informace o organizaci vzdělávání naleznete ve Školním řádu a ve Školním 

vzdělávacím programu (web, nástěnka ve vestibulu školy). 

 

 

 

 



 
 

CO DĚLÁME CELÝ DEN? 
Děti se scházejí ve třídě – zpravidla do 8. hodiny – volné hry dětí, individuální vzdělávací činnosti dle 

přání nebo potřeb dítěte, spontánní výtvarné, pracovní, hudební činnosti 

• Společné přivítání s ostatními dětmi a učitelkou 

• Zdravotně preventivní cvičení 

• Dopolední svačina 

• Řízené vzdělávací činnosti – vyprávění, předčítání, didaktické hry, grafomotorická cvičení, 

pracovní, výtvarné, hudební, pohybové činnosti 

• Pobyt venku – délka přizpůsobena aktuálnímu stavu počasí  

• Oběd, odpolední odpočinek 

• Hry dle výběru dětí, individuální činnosti 

Součástí všech činností je procvičování samostatnosti v sebeobsluze, v řečovém projevu, základních 

společenských pravidel, respektování ostatních dětí, dále pak zejména se staršími dětmi návštěva výstav, 

divadel, vzdělávacích programů, exkurzí a akcí pořádaných jinými organizacemi. 

 

 

 
 

Povinné předškolní vzdělávání a docházka dětí 
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené v rozmezí od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. 

Docházka pro tyto děti je povinná v rozsahu 4 hodiny, a to minimálně od 8,00 do 12,00 hodin denně, 

vyjma školních prázdnin. 

V případě nepřítomnosti děti omlouvá zákonný zástupce pomocí aplikace Naše MŠ, osobně nebo 

telefonicky. Písemně vždy formou jednorázové omluvenky (formulář k dispozici v šatně). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TÉMA ŠKOLNÍHO ROKU 2022–2023 

„BUĎME POSPOLU“ 
Poslední tři školní roky byly více či méně poznamenány celosvětovou epidemií Covid -19. V některých 

oblastech nám tato doba pomohla – nové dovednosti v oblasti informačních technologií a jejich využití 

v předškolním vzdělávání nebo prohloubení spolupráce s rodinami dětí, a to v rozšíření komunikačních 

kanálů. Protože však došlo i k omezení kontaktů a rušení tradičních školních akcí, rádi bychom se vrátili 

k co nejužší spolupráci s rodinou. 

Téma školního roku „Buďme pospolu“ nás motivuje k tomu, abychom se znovu zaměřili na obnovení 

spolupráce s Vámi rodiči, a to s cílem zapojit Vás více do předškolního vzdělávání a navázat i neformální 

vztahy. Těšíme se na to, že budeme mít příležitost Vás zapojovat do třídního i školního programu, a také 

ve spolupráci s Vámi vytvoříme něco společného, popřípadě, že se budeme přímo osobně setkávat na 

školních akcích. 

 

 

 

 

 

PROJEKT VE TŘÍDĚ MEDVĚDŮ 
Naše školka byla oslovena Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a je zapojena do projektu 

„Rozvoj polytechnického vzdělávání MŠ a ZŠ“. Ve třídě Medvědů proběhne postupně 10 zajímavých 

dopoledních programů, zaměřených na ekologii, udržitelnost a polytechnické vzdělávání 

 

PROJEKT VE TŘÍDĚ ZAJÍČKŮ – TEN DĚLÁ TO  A TEN ZAS TOHLE II. 
Smyslem projektu finančně podpořeném naším zřizovatelem Městem Rakovník je přiblížit nejen dětem 

různá povolání a řemesla, seznámit a přiblížit, co je hodnota peněz, zaměřit se na utváření zdravých 

postojů a hodnot. 

Přínosem projektu by mělo být zacílení aktivit a činností směrem právě ke světu lidské práce, a to 

prostřednictvím nejen každodenních aktivit, ale s možností zapojení Vás rodičů a dalších 

spolupracujících subjektů. 

 

 

 

 

 



 
 

RODIČE VÍTÁNI 

• KVÍTEK – školní časopis (vychází měsíčně září–červen) 

• HRAVÁ ODPOLEDNE – společné hry dětí a rodičů na dané téma  

u nás ve škole 

• SLAVNOSTI – setkání rodičů a dětí u různých příležitostí 

• BESEDY S ODBORNÍKY – „Čas pro rodiče” v rámci projektu Aktivní školka II 

• POLOLETNÍ DOSTAVENÍČKO – informace o pokrocích dítěte spojené s ukázkou výchovně 

vzdělávací práce s dětmi 

HRATÉKA 
Hratéka je půjčovna společenských her pro Vás a Vaše děti. Nabízíme spoustu her, 

které si můžete půjčit na doma. Jak to funguje? V šatně naleznete seznam her a 

jejich popis a vyberete si. Oslovíte Janu (ve třídě Zajíčků) nebo Pavlu (ve třídě 

Kočiček) s výběrem konkrétní hry. Půjčíte si hru a doma hrajete a hrajete (po dobu 

14 dnů - 2 víkendů). O hru pečujete jako o vlastní, na závěr zkontrolujete obsah,  

zda nic nechybí nebo není poškozeno. Vrátíte Janě nebo Pavle a můžete si půjčit 

další! 

 

RADA RODIČŮ při MŠ V Lukách, z.s. 

Rada rodičů se podílí na financování všech divadelních představení, výletů, zajišťuje nakupování dárků 

pro děti a samostatně organizuje některé akce. Výbor se pravidelně schází v mateřské škole. Předseda 

spolku bude nově volen v září, ve výboru spolku přivítáme každého zájemce z řad rodičů. Výbor spolku 

se schází dvakrát ročně v odpoledních hodinách. Případný zájem o činnost ve výboru spolku sdělte, 

prosíme, Radce Bradáčové ve třídě Pejsků. Těšíme se na nové aktivní rodiče s chutí ke spolupráci. 

 

Členské příspěvky Rady rodičů 

Členský příspěvek je výborem stanoven na 100,-Kč na měsíc, tj. 1000,- Kč za školní rok. Příspěvek se 

platí převodem na účet Rady rodičů do konče října 2022. Do poznámky uveďte prosím jméno svého 

dítěte. 

 

Číslo účtu Rady rodičů: 259 636 382/0300 

 

 

 



 
 

CO SI DÁME DOBRÉHO? 
• Skladba jídelníčku je sestavována tak, aby odpovídala daným výživovým normám i současným 

trendům (spotřební koš). 

• Rodiče platí celodenní stravu. Děti, které odcházejí domů po obědě, dostávají odpolední svačinu 

zabalenou s sebou. 

• Odhlášení ze stravy lze omluvit osobně nebo telefonicky (SMS) ve třídě, kam dítě dochází. 

• Při omluvení ve třídě, popř. prostřednictví aplikace Naše MŠ, je dítě automaticky odhlášeno i ze 

stravování. 

• Celodenně je zajištěn pitný režim – neslazená voda, ráno podáváme ovocnou nebo zeleninovou 

mísu. 

• V případě potřeby dietního stravování dítěte kontaktujte, prosím, ředitelku školy. 

Orientační doba stravování: 

•   8,45 –   9,15 dopolední svačina 

• 12,00 – 12,20 oběd 

• 14,15 – 14,45 odpolední svačina  

Cena stravného: 

• Celodenní stravné je 45,- Kč 

• Rodiče hradí skutečnost za předchozí měsíc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CO PLATIT A JAK? 

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO a ŠKOLNÉHO 

Platbu je možné provést 

a) Inkasem – číslo Vašeho účtu předáte ředitelce nebo zástupkyni a na účtu si sami povolíte 

inkaso pro účet školy. Inkaso provádíme 16. den v měsíci. Tento způsob upřednostňujeme 

a je pohodlný i pro Vás. 

 

nebo  

 

b) Převodem z účtu – úhradu za stravné a školné provedete převodem či vkladem na účet podle 

pokynů, které obdržíte vždy na začátku nového měsíce. Je nutné dodržet přesnou částku. Převod 

je nutné uskutečnit do 15. dne v měsíci. 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ – ŠKOLNÉ 

Výše úplaty za školní rok 2022/2023 činí: 

a) od 1. září 2022 do 30. června 2023 činí 500,- Kč/měsíc 

b) v době prázdninového provozu činí výše úplaty 125,-Kč/ týden pro přihlášené děti. Tato částka 

platí i pro náhradní provoz pro MŠ Klicperova. 

Bezúplatnost, osvobození od úplaty 

a) Bezúplatné vzdělávání je pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

b) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, na kterého se vztahuje paragraf zákonů o pomoc v 

hmotné nouzi a zákona o sociálních sužbách. Konkrétní znění je uvedeno ve směrnici o úplatě 

(web, nástěnka ve vestibulu školy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY? 

• Pevné bačkory bez zavazování (zajišťující bezpečnost). 

• Pohodlné oblečení do třídy i na ven – tričko, tepláky, kraťasy, sukýnky apod. – jiné oblečení na 

pobyt venku a jiné do školky. 

• Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky) pro případ potřeby, prosíme uložit do látkového 

sáčku v šatně. 

• Pláštěnka – prosíme ponechat po celý rok v sáčku v šatně. 

• Na odpolední odpočinek tričko na spaní nebo noční košilka (celé pyžamo není nutné). 

• Umělohmotný hrníček podepsaný nesmyvatelným fixem – na pití v průběhu dne. 

• Pro tvorbu dětského portfolia, „knížky“ pákový šanon (pořadač), možno přispět také balením 

papírů do tiskárny nebo foliemi (zakládacími obaly). 

• Doporučujeme všechny věci dítěte podepsat pro případ výměny či ztráty. 

• Rodiče mohou dobrovolně přispět v každém pololetí balením toaletního papíru, papírovými 

ubrousky na stolování, papírovými kapesníky nebo vlhčeným toaletním papírem a náplní do 

dávkovačů tekutého mýdla. 

Prosíme, nedávejte dětem do školky žádné sladkosti ani bonbóny nebo doma připravované jídlo 

(ani v případě svátků nebo narozenin). Pokud si přejete něco přinést, můžete s dětmi něco vyrobit, 

například záložky, omalovánku atd.  

 

 

AŤ SE VÁM V NAŠÍ ŠKOLCE LÍBÍ! 

 

 


