ZÁKLADNÍ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
V LÁNECH

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁNY
ŠKOLNÍ 373
270 61 Lány
okres Kladno
TEL: 313 502 031, 736 754 949
e-mail : ms.lany@quick.cz
webové stránky : ms.lany.cz
č.ú. : 215 949 395 / 0300
IČO : 71 00 20 22
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZŘIZOVATEL: OBEC LÁNY
ŘEDITELKA: Miluše Vaněčková
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY: Jana Slavíková
Kapacita školy: 100 dětí
Počet tříd: 5 tříd + školní výdejna stravy
Adresa: Lány Školní 373
Sluníčka 5-7 let,
Kytičky 4-5 let,
Berušky 2,5 -4 let
Sovičky - věkově smíšená třída

Odloučené pracoviště
Zajíčci - věkově smíšená třída
Adresa: Lány, Školní 376
Telefon: 604 924 972
Pedagogogové:
Miluše Vaněčková
Barbora Rovná DiS.
Iva Suchopárková
Jaroslava Titzová
Hana Řádová
Martina Blínová
Eva Jarošová
Jana Slavíková
Dana Fenclová
Bc. Alena Hurdová
Asistentky:
Pavlína Kohlmanová
Ivana Píšová
Milena Hlavsová
Petra Lípová
O čistotu a pořádek se stará: Anna Čechová
Šárka Kostková, Petra Lípová
Kuchařka na výdej jídla: Lenka Pavlíková

Stravu zajišťuje:
Školní jídelna ZŠ Lány: 313 502 046
E-mail: skola@zs.lany.cz
adresa: Lány, 270 61, Školní 93
Vedoucí ŠJ: Jiří Luska

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 6.30 – 17.00 HOD.
Od 6.30 do 7.30 hodin se všechny děti scházejí v jedné třídě –
BERUŠKY.
Po obědě na odpočinek jsou děti ve čtyřech třídách.
Po 16. hodině se děti spojují a rodiče si je vyzvedávají ve třídě
BERUŠKY.
PŘÍCHOD DĚTÍ
V zájmu dětí je nutné dodržovat
čas příchodu do třídy do 8.00 hodin.
Pozdější příchod narušuje připravený denní program.
Omlouvání dětí v posledním ročníku v mateřské škole je povinné
a probíhá písemně formou záznamů do omluvného sešitu. Při
dlouhodobé nemoci rodič vyplňuje omluvný list dítěte, který se
zakládá. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení
důvodů nepřítomnosti dítěte.
Omlouvání dětí je nutné do 8. hodiny osobně nebo telefonicky.
V mimořádném případě (návštěva lékaře apod.) se děti přijímají
kdykoli během dne (po předchozí domluvě s učitelkami).

Rodiče mají zřízen stravovací účet pro zajištění celodenního
stravování svého dítěte a je nutné zajistit vždy objednání stravy
pro dítě nejpozději do 14.00 hodiny předcházejícího dne.
Dítě, které nemá objednanou stravu, nemůže pobývat
v mateřské škole.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Děti je možno si vyzvedávat
po obědě 12.00–12.40 hod,
odpolední vyzvedávání po 15. hodině.
V případě potřeby odchodu v jiný čas je nutné se předem domluvit
s paní učitelkou.
Žádáme o dodržení časů z důvodu zamykání budovy a zajištění
bezpečnosti dětí.
Adaptace dětí na předškolní zařízení:
V září máme v prvních týdnech pro děti, které přicházejí poprvé do
mateřské školy, adaptační program. Adaptace probíhá individuálně,
dle potřeb dítěte a společné domluvě mezi rodiči a učitelkou.
Dětem poskytujeme individuální přístup, k čemuž přispívá i
překrývání učitelek. V prvních měsících dětem pomáháme se
zvládnutím sebeobsluhy při oblékání, stolování i hygieně. Děti
motivujeme a snažíme se o upevňování všech získaných dovedností
v oblasti sebeobsluhy.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)
Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu
s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím
účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní pokyn
„Pokyn ředitelky MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání“.
1. Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2020/2021 byla stanovena výše úplaty na částku
500,- Kč splatná k 15. v měsíci. (10x platba září – červen).
Za červenec – srpen je úhrada hotově do pokladny mateřské školy.
Forma úhrady na účet mateřské školy, po dohodě hotově do kasy
mateřské školy. Je možnost v září zaslat převodem částku 5.000,a tím si úplatu za PV pro školní rok uhradit jednorázově.
Běžný účet MŠ Lány : 215 949 395 / 0300
Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem v posledním ročníku
mateřské školy (vyhláška č.14/2005 a jak vyplývá ze změn
vyhláškami 197/2016 Sb ač. 280/2016 § 6).
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje
bezúplatně od počátku školního roku po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku. Bezúplatnost není omezena měsíci či školními
roky, takže i v případě odkladu plnění povinné školní docházky nebo
v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do mateřské školy,
bude předškolní vzdělávání bezúplatné.
Od 1. 9. 2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání dětí
v posledním ročníku MŠ. Podle § 34 odst. 1 školského zákona trvá
povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání
formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah
povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
Začátek vzdělávání stanovila ředitelka Mateřské školy Lány, a to v
rozmezí od 8:00 hod. do 12:00 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

2. Úhrada za stravování a organizace školního stravování

Stravování v MŠ zabezpečuje školní jídelna - vývařovna, která je
umístěna v objektu ZŠ Lány. Při přípravě jídel je postupováno podle
vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a řídí se platnými
výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
Jak si založit stravovací účet, a další informace ke stravování dětí
školní vývařovnou ZŠ Lány, najdete na stránkách ZŠ Lány.
Přístupové heslo získáte od vedoucího školní jídelny ZŠ Lány.
Vstup do stravovacího systému ZŠ Lány.
https://strav.nasejidelna.cz/0226/faces/login.jsp

číslo účtu ZŠ 19 – 1814390217/0100
Kromě jídel připravuje jídelna ZŠ i tekutiny, které v rámci
dodržování pitného režimu mají děti nepřetržitě k dispozici.
V mateřské škole jsou instalovaná i pítka. Mateřská škola plně
zajištuje stravování dětí a plně zajišťuje pitný režim dětí. Máme
nakoupené lahvičky pro děti. Do lahvičky si dítě volí z nabídky
pitného režimu (voda, čaj, šťáva). Při delších vycházkách či pobytu
na zahradě lze lahvičky brát s sebou. Dětem dávejte do mateřské
školy batoh pro možnost nosit lahvičku na vycházky mimo areál
mateřské školy.
V mateřské škole máme pouze výdejnu – jídelnu, která slouží
výhradně pro stravování dětí.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A
OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ
V MŠ se z bezpečnostních důvodů uzavírají vchodové dveře (mimo
oficiální příchody dětí).
V jiné době je potřeba použít zvonek.
Zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba
předá dítě učitelce osobně!
Rodiče mohou k vyzvednutí dítěte písemně pověřit jinou osobu –
do evidenčního listu se napíše jméno pověřené osoby.
Pro pověření osob, kterým nebylo 18 let, je potřeba vyplnit formulář.
Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než
jeho zákonnému zástupci.
Do mateřské školy vodí zákonní zástupci pouze zdravé děti.
Učitelky v případě, že na dítěti jsou vidět zjevné příznaky
onemocnění, zákonným zástupcům doporučí návštěvu dětského
lékaře, který provede vyšetření dítěte a doporučí zůstat v domácí
péči, nebo povolí pobyt v předškolním zařízení. Dodržení tohoto
postupu je zvlášť důležité pro ochranu zdraví ostatních dětí.
Zákonní zástupci nových dětí doloží při zápise prohlášení o
zdravotním stavu svého dítěte a povinném očkování dítěte.
Děti po infekční nemoci musí v zájmu zachování zdraví ostatních
dětí doložit lékařské potvrzení, nebo podepsat prohlášení o
zdravotním stavu dítěte.
Zákonní zástupci při příchodu a předání dítěte sdělí učitelce všechny
skutečnosti o momentálním zdravotním stavu dítěte, zda je zdravotní
stav v pořádku a dítě doma nejevilo známky onemocnění.
Onemocní-li v průběhu dne dítě v MŠ (teplota, zvracení, průjem),
jsou rodiče telefonicky informováni o zdravotním stavu dítěte a
jejich povinností je dítě si dle svých možností co nejrychleji
vyzvednout.

OSOBNÍ POTŘEBY DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
do třídy:
tričko, mikinu, pohodlné hrací kalhoty,
bačkory se světlou podrážkou, nebo sandály,
nejsou vhodné crosy či pantofle z důvodu bezpečnosti
na pobyt venku:
pohodlné sportovní oblečení
(z hygienických důvodů jiné než do třídy)
pevné sportovní boty
pláštěnku, gumáky dle zvážení, čepici nebo klobouk proti slunci
pro pobyt dětí venku vyberte dětem pouze oblečení,
které se nebudou bát zamazat.
pro odpočinek:
kabátek od pyžama, košilku nebo stačí delší tričko
Po znovuotevření mateřské školy v květnu 2020 je zatím nařízeno
nenosit do mateřské školy žádné plyšové hračky či jiné předměty
zvenčí. Oblíbený plyšový kamarád zatím zůstává doma a využíváme
k přitulení plyšové hračky v mateřské škole.
Do sáčku či tašky vložte v šatně:
náhradní oblečení pro výměnu v případě drobné nehody dítěte
(tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky).
Vše je nutné podepsat, nebo označit značkou dítěte.
Prosíme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů a možných ztrát
nedávali svým dětem do třídy cenné nebo nebezpečné věci
(prstýnky, řetízky ani kožené nebo plastové náramky nebo
náhrdelníky)
Denně žádáme o kontrolu, co si dítě s sebou do mateřské školy
přináší v batůžku či kapsách. Dítě do mateřské školy nepřináší
panáčky ze stavebnice LEGO, nebo malé či nevhodné hračky a
předměty. Děkujeme za spolupráci.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
V MATEŘSKÉ ŠKOLE LÁNY
probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní výchovu. Mateřská škola má vypracovaný Školní
vzdělávací program a navazující dokumenty pro vzdělávání
předškolních dětí:
Třídní vzdělávací programy
Preventivní program
Environmentální program mateřské školy navazující na projekt
EKOŠKOLKA.
Další navazující dokumenty, které znají a respektují
zaměstnanci školy, děti i zákonní zástupci (dokumenty naleznete
na webových stránkách mateřské školy, nebo si je můžete
vyžádat na ředitelství školy):
 Školní řád
 Provozní řád
 Dále pravidla nastavená v MŠ Lány pro děti i dospěláky.
 Dokumenty z oblasti bezpečnosti a zajištění ochrany dětí:
řády, směrnice, pokyny k chodu mateřské školy.
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI.
Na mateřské škole se vzdělávají i děti se speciálními potřebami (dále
jen SVP). Dítětem se speciálními potřebami je dítě, které k naplnění
svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných
opatření, na které má bezplatný nárok. Podpůrná opatření realizuje
mateřská škola. Podle organizační, pedagogické a finanční
náročnosti se člení do pěti stupňů.
Dle závažnosti druhu znevýhodnění dítěte se SVP jsou seznámeni
rodiče dětí, které navštěvují stejnou třídu. Rodiče dětí budou
seznámeni nejen s omezeními, které tato integrace přinese, ale i
s pozitivy. Společně se budeme snažit vytvořit podmínky pro
pozitivní přijetí dětí se SVP. K tomu bude nutné navázat úzkou

spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi budeme komunikovat a
předávat potřebné informace.
Dětem je věnován dostatečný individuální přístup, k čemuž
přispívá, že mateřská škola je zapojena v projektech
Individuálně.cz , Šablony II. Šablony III. Úzce spolupracujeme
s pedagogicko-psychologickými poradnami a ZŠ v Lánech.
K naplňování všech cílů předškolního vzdělávání nám pomáhá i
spolupráce s ostatními organizacemi v obci Lány.
Aktuální PLÁN AKCÍ na školní rok najdete na ms.lany.cz.
AKTIVITY V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ
 ve třídě předškolních dětí - Metoda dobrého startu
 plavecký výcvik
 péče logopedického preventisty, který spolupracuje
s klinickým logopedem
 výlety, projekty, celoškolní slavnosti
 divadelní představení, hudební představení
 v rámci dopoledního cvičení prvky dětské jógy
 zařazování prvků a pomůcek montessori pedagogiky
NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT



taneční kroužek „Zumbík“
sportovní přípravka pro dětí v ZŠ Lány

Společně slavíme svátky a narozeniny dětí. Děti oslavenci
zazpívají písničku, popřejí. Celý den má dítě slavnostně
prostřeno u stolu. Děti předají malý dáreček, který si pro
kamarády na začátku roku připravují pro tuto příležitost.

Je možno ostatním kamarádům přinést ovoce či zabalené
sladkosti, bonbony. Není dovoleno donášet upečené sladké
pohoštění pro ostatní děti z domácí výroby.
SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE
Při MŠ funguje Spolek rodičů a přátel při Mateřské škole Lány,
dále jen (SRP)
Výše příspěvku 950,- Kč na celý školní rok 2021/2022
Zasílá se pouze převodem na účet SRP
účet SRP : 2201052762/2010
Více informací o činnosti Spolku rodičů a přátel školy zasíláme
v druhé příloze emailu pro nové rodiče.

