
RODIČOVSKÉ DESATERO 

1. Ráno i odpoledne se zdravíme, ať náladu si nezkazíme 

2. Do školky voďte nás dříve, ať strávíme tu hezké chvíle. 

3. Doma dveře zavřené máte a ve školce na ně zapomínáte 

4. Maminko a tatínku, u dveří dejte nám pusinku 

5. Paní učitelce nás předejte, na naší bezpečnost tak pozor dejte! 

6. Do školky jen plyšáčka si nosíme, jiné hračky tady často ztratíme 

7. Každý se třeba polijeme, náhradní oblečení užijeme 

8. Ze školky vyzvedávejte nás včas, ať trávíme spolu odpolední čas. 

9. Když ze školky odcházíme, na zahradu už nechodíme 

10. A POZOR! Informace důležité, na webu i nástěnkách jsou připíchnuté!!! 

 

ZŠ Komenského v Nymburce pořádá PŘEDŠKOLÁKA 

Klub je určen pro děti, které půjdou v dubnu roku 2023 k zápisu do 1. Třídy. Více informací pro 

zájemce se dozvíte na schůzce rodičů v září 2022, na emailu nebo u svých třídních učitelek. 

 

Přejme si, aby Vaše dítě bylo ve školce šťastné a spokojené. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK 

 

 

 

 

 

Masarykova 1585 

288 02 Nymburk 

 



 

Školní rok 2022/2023 

 

 

 

 

Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do MŠ 

Dodržujte i doma denní režim. Zaměřte se na hygienické a pracovní návyky. Dítě musí 

udržovat čistotu, používat toaletní papír, spláchnout po sobě, umývat a utírat si ruce, 

samostatně jíst, píst z hrnečku, samo se obléká, jednoduché části oblečení, používá kapesník, umí si nazout 

boty a bačkůrky. Zvykejte děti poznávat si své věci a ukládat je na určené místo. 

PROVOZ O PRÁZNINÁCH 

☼ PODZIMNÍ PRÁZDNINY: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 MŠ OTEVŘENA - PROVOZ MŠ i pro MŠ Sluníčko (nutno 

přihlásit dítě k docházce) 

☼ VÁNOČNÍ PRÁZDINY: 23. 12. 2022 (pátek) až 1. 1. 2023 (neděle), Dle zájmu rodičů - MŠ UZAVŘENA 

☼ POLOLETNÍ PRÁZDNINY: pátek 3. 2. 2023  

☼ JARNÍ PRÁZDNINY:  6. 2. – 12. 2. 2023 PROVOZ MŠ i pro MŠ Sluníčko a MŠ Růženka (nutno přihlásit své dítě 

k docházce) 

☼ VELIKOČNÍ PRÁZDNINY: čtvrtek 6. 4. – 10. 4. 2023 – MŠ Čtyřlístek UZAVŘENA,  PROVOZ MŠ SLUNÍČKO (nutno 

přihlásit dítě k docházce) 

☼ LETNÍ PRÁZDNINY: (NUTNO PŘIHLÁSIT DÍTĚ) 

3. 7. - 21. 7. 2023 - MŠ UZAVŘENA – provoz zajišťuje MŠ SLUNÍČKO  

24. 7. - 4. 8. 2023 - MŠ  OTEVŘENA - provoz i pro MŠ Sluníčko a Růženku 

7. 8. - 25. 8. 2023 - MŠ UZAVŘENA - provoz zajistí MŠ Růženka 

28. 8. – 1. 9. 2023 MŠ OTEVŘENA - přípravný týden, děti budou spojeny 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“                               

    Robert Fulghum 

 

 

 

CO SE UČÍM V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

☼ Chovat se k ostatním dětem tak, aby se chovaly hezky i oni ke mně 

☼ Umět půjčovat hračky kamarádům 

☼ Hrát si tak, abych nikoho vedle nerušil/a 

☼ Používat kouzelné slovíčka pozdravit, rozloučit se 

☼ Oslovovat děti jejich jmény 

☼ Vědět, že to co není moje, to si nemohu přivlastnit 



☼ Pomáhat kamarádům i dospělým 

☼ Umět uklízet hračky na svá místa 

☼ Dodržovat hygienické návyky 

☼ Umět naslouchat tomu, kdo něco vypráví, povídá 

☼ Umět říct, co se mi nelíbí 

☼ Mít rád přírodu, chránit životní prostředí 

☼ Vědět, že rodičům a paní učitelce mohu důvěřovat 

 

 

„Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi“ Martin Luther 

 

 

 

 

 

AKCE S RODIČI 

☼ Zahajovací schůzka s rodiči 7. 9. 2022 (středa)  

☼ Světélkování ve školce 2. 11. 2022 – akce s rodiči 

☼ Vánoční besídka v divadle (prosinec 2022) 

☼ Čarodějný rej ve školce (duben 2023) 

☼ „Dámská jízda“ – odpoledne pro maminky (květen 2023) 

☼ „Pánská jízda“ – sportovní odpoledne pro tatínky (červen 2023) 

☼ Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky (červen 2023) 
 

TERMÍNY KULTURNÍCH AKCÍ MŠ 

☼ Divadélka v Hálkově divadle (termíny vždy uvádíme aktuálně) 

☼ 1. Výlet (říjen 2022 Záchranná stanice Huslík) 

☼ Plavání pro nejstarší děti (leden- březen 2023) 

☼ Návštěva Rudolfína pro předškolní děti (1. 12. 2022) 

☼ Mikuláš v MŠ s nadílkou (5. prosinec 2022) 

☼ Vánoční besídka pro rodiče v Hálkově divadle (prosinec 2022) 

☼ Beseda v městské knihovně pro všechny třídy 

☼ Karneval v MŠ – téma „Zvířátka z lesa“ (březen 2023) 

☼ Jarní výlet (březen 2023) 

☼ Škola v přírodě (5 dní – po-pá, bez rodičů)  

☼ Oslava MDD (1. 6. 2023) 

☼ Zahradní slavnost (červen 2023) 



☼ Přespáníčko ve školce (červen 2023) 

☼ Tajný výlet (červen 2023) 

 
Plánované akce a termíny se mohou měnit, prosíme, bedlivě sledujte www stránky a nástěnku MŠ 

a vaše emailové schránky!!! 
 

PŘEDSTAVUJEME „Mateřskou školu Čtyřlístek“ 
Masarykova 1585, Nymburk 

Telefonní číslo: 325 512 891 

Zřizovatel: MěÚ Nymburk 

Ředitel školy: Mgr. Danzer Tomáš 

Zástupkyně ředitele pro MŠ: Mgr. Pažoutová Lucie 

Učitelky MŠ:  Michnová Dana 
                               Davídková Lucie 
  Malá Veronika  

Mirovská Mirka 
Mgr. Počarovská Dita 

Asistentka pedagoga: Lenka Hořejšová 
 
O úklid se starají: Nováková Zdena, Hájková Pavlína 
Vedoucí školní jídelny: Moravcová Radka 
Bříška nám plní: Čermáková Petra, Bičišťová Iveta 
Prádlo pere: Pacltová Eva 
 
Provozní doba MŠ je v pracovní dny od 6.15 do 16.45 hodin. 
 
Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 stanovena ve výši 500 Kč/měsíc. Hradí se na účet 
školy, číslo účtu 236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte. spec. symbol. č.2. Do zprávy 
příjemce jména a příjmení dítěte. Děti, které v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku úplatu za 
předškolní vzdělávání neplatí - včetně dětí s odkladem školní docházky. 
Kulturní zálohy se platí do 31. 8. 2022 a do 31. 1. 2023 (nebo 2600,- do 31. 8. 2022) ve výši 1300,- na účet školy 
236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte, spec. Symbol 2. Do zprávy pro příjemce jméno a 
příjmení dítěte.  
Stravné se platí převodem na účet 236064975/0300. Měsíční záloha činí 800,- Kč.  

 

INTEGROVANÉ BLOKY ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

☼ VŮNĚ JABLÍČEK   /září říjen/ 

☼ ZVONY A ZVONKY   /listopad, prosinec/ 

☼ LEDOVÉ KVĚTY        /leden, únor/ 

☼ SLUNÍČKO ČARUJE   /březen, duben/ 

☼ HURÁ DO PŘÍRODY  /květen, červen/ 
 
Snahou všech zaměstnanců školky je vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a 
kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet se zcela přirozeně. 

 
 
CO JEŠTĚ NABÍZÍME VE ČTYŘLÍSTKU 
- Pitný režim 
- Odpolední spánek vycházející z individuálních potřeb dětí 
- Vítání nových občánků na MěÚ v Nymburce 
- Návštěva dětí v prvních třídách ZŠ Komenského Nymburk 



- Logopedická prevence pí. Dana Michnová, Veronika Malá 
- Účast ve vybraných soutěžích (VV, TV, HV…)  
- Keramické tvoření během dopoledních aktivit 

 
 
 

Zaměření školky 
Filozofií programu naší školy je citová, mravní výchova dětí, zaměřená na vytváření vztahu dítěte 
k vlastní osobě, k ostatním dětem a výchovu základu charakterových vlastností, výchovu k péči a 
životního prostředí 
 
Školní vzdělávací program s mottem: „Čtyři lístky ke štěstí“ vychází z Rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání. Cílem programu je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby 
v rozsahu svých předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. 
 
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne formou 
plánovaných aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.  
 
V mateřské škole plánujeme podle školního vzdělávacího programu: "Čtyři lístky ke štěstí". Školní 
vzdělávací program je rozpracován do integrovaných bloků a tematických celků třídních 
vzdělávacích programů, které se řídí věkem dětí, jejich schopnostmi, zájmem a zaměřením. Denní 
příprava je pro učitelky samozřejmostí, nikoliv písemnou povinností. 
 
Těšíme se na vás! Na viděnou! Celý kolektiv školky Čtyřlístek 
 

 


