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Základní informace k zahájení školního roku  
/aktualizováno 24.5.2022/ 

 
1) Tým Bambinárium Na Homolce:  
Ing. Dagmar Benková – ředitelka sítě Bambinária 
Jan Krušinský – finanční ředitel sítě Bambinária 
Martina Šimek – zástupce vedení v provozovně Na Homolce 
 
 
Dvě oddělení: 
Oddělení berušek –  
Vedoucí oddělení: učitelka Alena Dvorská – zahájeno studium předškolní a mimoškolní 
pedagogiky na střední škole BEAN, Praha; ukončený akreditovaný kurz MŠMT kvalifikace 

chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky; ukončený akreditovaný Montessori kurz  
Oksana Popovych – ukončena vysoká škola pedagogická, obor 1. stupeň ZŠ; zahájen akreditovaný kurz MŠMT 
kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky  
 
Oddělení motýlků  
Vedoucí oddělení Martin Šimek – ukončený akreditovaný kurz MŠMT kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky 
Petra Šejnová – ukončený akreditovaný kurz MŠMT kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
Mgr. Zuzana Večerníková - Univerzita Jana Evangelisty  Purkyně, pedagogická fakulta, obor Německý jazyk a hudební 
výchova pro střední školy. V současné době (od roku 2020) dodělává obor  učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě 
Jihočeské univerzity.  
 

2) Kroužky:  
Plavání – čtvrtek – 9:30 
Angličtina – pondělí od 14:45 – 15:30, vede Adéla Novotná, 1. pololetí 1.950, (15 lekcí) 
Logohrátky –  úterý od 14:45 – 15:30, vede Petra Šejnová, 1. pololetí 1.950,- (15 lekcí)  
Piánkohraní – čtvrtek od 14:45 -15:30 vede Dvorská, 1. pololetí 1.200,- (15 lekcí)  
 
Kroužky začínají svou činnost obvykle od 20. září 2021. 
 
 

3) Co potřebuje dítě do školky:  
- bačkůrky, /NE KROKSY!/ – v rámci bezpečí dítěte při pohybových činnostech – 

padají z nožičky; doporučujeme domácí obuv s uzavřenou špičkou i patou;  
- v ideálním případě náhradní 
bačkůrky nebo protiskluzové ponožky 

 
 
 
 

- často dochází k náhodám, kdy si dítě zamokří bačkůrky a nemá náhradní na přezutí (než bačkůrky vyschnou 
je potřeba, aby dítě bylo ve školce obuté, případně mělo protiskluzové ponožky) 

- pyžamo udržovat čisté (doporučujeme prát 1x týdně) a předávat ve třídě přímo paní učitelce; 
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- zbylé oblečení uskladnit, ponechat v šatničce na značce dítěte 
- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláčky) uskladnit v šatničce na značce dítěte 
- hrneček na čištění zoubků (doporučujeme plastový) 
- hrneček na pití 
- kartáček na zoubky  
- 1 pastu na pololetí (doporučujeme oranžový Elmex) 
- 1 balení papírových kapesníčků 
- 1 box papírových kapesníků  
- 1 balení – vlhčené kapesníčky pro děti s plenkou 

 
Oblečení dítěte, boty a všechny soukromé věci PODEPSAT – stačí uvést iniciály dítěte „X.Y.“ V případě ztráty je větší 
šance věci dohledat. 
Dítěti vytvořit v šatničce malou zásobu rezervního oblečení. V případě jakékoliv nehody (při obědě, při malování, 
případně jiné činnosti) budeme mít možnost dítě převléknout. 
Do šatny i batůžek s lahvičkou – když se chodí za pěkného počasí ven (dodržování pitného režimu) 
Oblékat a strojit dítě do školky dle ročního období (v zimě nezapomenout dávat dítěti rukavičky, teplou čepici, šálu; 
v létě pokrývku hlavy proti sluníčku; sluneční brýle, opalovací krém, repelent, na podzim nepromokavé boty na 
procházky, pláštěnku atd.) 
 
 
 

4) Komunikace:  
SLEDOVAT NÁSTĚNKY – informace na nástěnkách se 
nachází na 3 místech  

- hned u příchodu v zádveří 
- v šatnách  
- před vstupem do tříd 

 
Mailová adresa: msbambihomolka1@volny.cz 
Facebook msbambihomolka – stačí požádat o přidání do skupiny  
 
Souhlas s focením a umisťováním fotek na facebook. 
Formulář GDPR je nutno podepsat. 
 
Větší počet fotek, např. z Vánoční besídky, nebo módní přehlídky atd. budeme 
umísťovat na rajče pro možnost stáhnout si fotky.  
 
Telefonní číslo pro omlouvání dětí, případně hlášení večeří: 
731 128 305  
Ráno nejpozději do 8:30, (pokud nebude omluveno bude počítáno do stravy).  
Večerní pobyt ve školce a večeři v 18:00 je nutno si objednat 3 DNY PŘEDEM, z důvodu zajištění výjimečné směny 
učitelek. NELZE HLÁSIT ZE DNE NA DEN. 
 
Vyzvedávání dítěte po obědě:  děti z oddělení berušek do 12:15 

děti z oddělení motýlků do 13:00 
Vyzvedávaní dítěte odpoledne: doporučujeme po svačině od 15:00 dále 
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Režim dne: 

DÍTĚ JE NUTNO PŘIVÉZT DO MŠ - DO 8:30 

PŘEDÁNÍ DÍTĚTE RODIČ – UČITELKA PROBÍHÁ VE TŘÍDĚ 

Podzim, zima 

06:00 – 08:30  příchod dětí do školky, snídaně*, volná hra, tvoření  

08:30 – 08:45 přivítání dětí, pohybová chvilka 

09:00 – 09:30 svačinka 

09:30 – 10:15    Ranní kroužek, řízená činnost 

10:15 – 11:30 pobyt venku, procházka, pobyt na zahradě 

11:15 – 12:30  oběd Berušek (11:15 – 11:45) a Motýlků (11:45 – 12:15) 

12:00 – 12:15   vyzvedávání dětí  Z ODDĚLENÍ BERUŠEK 

12:30 – 12:45  vyzvedávání dětí Z ODDĚLENÍ MOTÝLKŮ 

14:30 – 14:45  odpolední svačina 

14:45 – 18:00 zájmové kroužky, volná hra, pobyt na zahradě 

Pobyt od 18:00 do 20:00  NUTNO HLÁSIT 3 DNY PŘEDEM, PERSONÁLU DANÉHO ODDĚLENÍ 

18:00 – 18:30  večeře 

18:30 – 20:00 volná hra, výtvarná činnost, čtení pohádky 

 

 

Jaro, léto 

6:00 - 8:30 příchod dětí do školky, snídaně *, volná hra, tvoření volná hra 

8:30 – 8:45 ranní kruh, řízená činnost 

8:45 – 9:15 svačina 

9:15 – 11:45 ochod na výlet, hřiště, plavání (v létě budou pohybové aktivity vždy venku) 

11:45 – 12:00 příchod z výletu, hygiena, příprava na oběd. 

12:00 – 12:30 oběd 

12:30 – 13:15 odpočinek předškoláci 

13:15 – 14:00 předškoláci pracovní sešity, projekty 

12:30 - 14:30 odpočinek děti od 2 do 4 let 

14:30 – 14:45 svačina 

14:45 – 15:30 zájmové kroužky MŠ 

15:30 – 18:00 tvořivý ateliér, volná hra 
Pobyt od 18:00 do 20:00  NUTNO HLÁSIT 3 DNY PŘEDEM, PERSONÁLU DANÉHO ODDĚLENÍ 

18:00 – 18:30  večeře 

18:30 – 20:00 volná hra, výtvarná činnost, čtení pohádky 

 

*snídaně – jsou k dispozici cereálie a mléko pro případ, že dítě nestihne ráno snídani. Rodič je povinen nás o tom 

informovat. 

 
 
Co se týče adaptace, prosíme rodiče dvouletých dětí, zda by prvních 14 dní mohly děti chodit pouze na dopolední 
program a po obědě jít domů. Pokud je to samozřejmě možné. Vzhledem k věku dítěte je to lepší. Ze začátku určitě 
chodit pravidelně a spaní po 14 dnech individuálně dle domluvy s paní učitelkou oddělení.  
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7) Nemocnost:  
Hygienická pravidla Covid 19 tvoří samostatný dokument a je k dispozici 
v každé šatničce. 
Nemocné dítě do školky nepatří. Tento požadavek je součástí provozního 
řádu školky a je povinností zákonného zástupce ho dodržovat.  
!!! Dítě se suchým nebo intenzivním kašlem do školky nesmí.  
!!! Dítě, které má prokazatelnou rýmu (vodová nebo barevná rýma), učitelka 
nesmí převzít do kolektivu.  
Školka si vyhrazuje právo vyfotit prokazatelně nemocné dítě, v případě, že ho 
rodič i přes nesouhlas učitelky ponechá ve školce.  Fotografie bude sloužit 
jako důkaz porušení provozního řádu. A poté bude zahájeno s rodičem kárná opatření. 
!!! Léky nepodáváme. 
V případě horečky dítěte, MŠ uvědomí rodiče a požádá o co nejrychlejší odvoz dítěte do domácího prostředí. 
V případě jakékoliv alergie je povinností rodiče nahlásit tuto skutečnost učitelce oddělení a v případě alergie na jídlo 
kromě učitelky i paní, která má na starosti výdej jídla 
 

8) VE ŠKOLCE JE ZAKÁZÁNO: 
 

- Přinášet osobní hračky dítěte do školky. V případě ztráty nebo zničení hračky školka nenese 
zodpovědnost. 
Výjimku povolujeme pouze pro jednoho domácího plyšáka na spaní. 
 
- Nosit bonbónky nebo jakékoliv jiné sladkosti do školky 
Výjimku tvoří narozeniny dítěte, kdy může přinést a pohostit kamarády. ZDE ALE PROSÍME 
NENOSIT TVRDÉ BONBÓNY – hrozí udušení dětí. Doporučujeme gumové bonbónky. 
Pokud budete chtít udělat radost dětem něčím zdravým, sladkým přineste sezonní nebo 

exotické ovoce nebo zeleninu. 
 

- K narozeninám je tradičně povolen zakoupený dort (doklad o zakoupení nutno přiložit) 
- Podávat jakékoliv pravidelné léky, bez doporučení lékařem a souhlasu rodičů. 
- V případě nutnosti podat lék, vyžadujeme odborně poučit přímo od zákonných zástupců dítěte. 
- Součástí je písemný souhlas, případně návod k použití léku od  rodičů. 
- U malých dětí nepodáváme mléko v lahvičkách z domova.  

 
9) Platby   

- Školné: 2.000,- je nutno platit k 25. dni předcházejícího měsíce na účet MŠ 
4182938339/0800 

- Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno, příjmení dítěte a období na které platíte: 
př. Anna Nováková IX/2021 (!!! prosíme neuvádějte jméno rodiče, ani partnera, 
ani jméno majitele účtu – ve většině případů se dokonce příjmení liší 
s příjmením dítěte a dělá nám to problém při kontrolách plateb!!!)  

- Kulturní fond dítěte (na divadélka, vstupy do muzeí, na výstavy)  
hotově do pokladny MŠ: 500,- za dítě na pololetí v oddělení Berušek; 1.000,- za dítě  na pololetí v oddělení 
Motýlků  

- Kroužky – hotově do pokladny MŠ  
- Pokladní v MŠ: Zástupce MŠ: Martin Šimek  
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… našimi „zaměstnavateli“ jsou Vaše děti … je velké štěstí pro ně pracovat :o) 
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