
Mateřská škola Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 

 

Vážení rodiče, 
Vaše dítě bylo přijato k docházce do  naší mateřské školy.   

 

             Srdečně Vás tímto zveme ve středu 15. července 2020 od 14,30 hodin 

                           na ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU RODIČŮ. 
 

-  schůzka se uskuteční pro rodiče obou našich mateřských škol v MŠ Lánice ve třídě Sluníček   
  (I. patro); 

-   schůzka je informativní, tzn. bez přítomnosti dětí;  
-   vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst, doporučujeme zaparkovat i na jiném místě; 
-   předpokládaná délka schůzky je cca 1,5 hodiny; 
-  poslední týden v srpnu připravují paní učitelky třídní schůzky. Postačí, pokud se zahajovací  

  schůzky 15. 7. 2020  zúčastní jeden z rodičů. 
- v případě, že se nebudete moci z vážných důvodů schůzky účastnit, můžete vyplněné  

  a oskenované tiskopisy ke stravování zaslat emailem jidelna@msbites.cz vedoucí ŠJ tak, aby  
  Vaše dítě mělo zajištěnu stravu od úterý 1. 9. 2020. 

 

 
Program schůzky: 
 
1) Informace o organizaci MŠ 

- seznámení s rozdělením dětí do jednotlivých MŠ a tříd; 

- organizace předškolního vzdělávání; 

- seznámení se Školním vzdělávacím programem; 

- seznámení se Školním řádem na školní rok 2020/2021; 

- předání veškerých tiskopisů na rok školní 2020/2021;  

- předání čipových karet k otevírání budovy MŠ Lánice. Počet karet závisí na Vašem zájmu, 
podle toho, kolik osob bude Vaše dítě do MŠ Lánice přivádět nebo vyzvedávat. 

 
2) Informace o stravování 

- informace předá vedoucí školního stravování paní Jiranková; 

- seznámení s Vnitřním řádem ŠJ; 

- předání potvrzené Přihlášky na stravování a Svolení k inkasu; 

- dotazy rodičů.  
 

3) Na schůzku, prosím, přineste  
- vyplněnou a podepsanou „Přihlášku ke stravování“;  
- vyplněný tiskopis „Úhrada úplaty stravného“, kde je Potvrzení banky - svolení k inkasu;  
- zálohu na čipové karty v MŠ Lánice ve výši 150,- Kč na jednu kartu.  
 
Tiskopisy Vám zašleme e-mailem příští týden a budou dostupné také na webových stránkách 
www.skolkabites.cz  Na tiskopisech najdete podrobnější informace k jejich vyplnění. 
 
 

 

    TŘÍDNÍ SCHŮZKY se budou konat vždy od 14,30 hodin v jednotlivých třídách:  

- 25. 8. 2020 třída Sluníček v MŠ Lánice; 

- 26. 8. 2020 třída Berušek a Soviček v MŠ Lánice; 

- 27. 8. 2020 třída Včeliček v MŠ Lánice; 

- 27. 8. 2020 třída Motýlků v MŠ Masarykovo náměstí; 

 

Na schůzce předáte paní učitelce na třídě vyplněné tiskopisy pro školní rok 

2020/2021, vyberete značku Vašemu dítěti, paní učitelky Vám podají informace o chodu 

konkrétní třídy. Schůzka je informativní, bez dětí. 

 

mailto:jidelna@msbites.cz
http://www.skolkabites.cz/


                                     V pondělí 31. 8.2020 od 12,00 do 15,00 hodin                                                              

                                 srdečně zveme Vás rodiče a Vaše děti, do obou našich MŠ  

                                                  na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

 

Přijďte si se svými dětmi pohrát, podívat se do třídy, popovídat s učitelkami, vyřídit 
administrativní záležitosti, apod.   
 

                 

        

Těšíme se na Vaši účast na všech zahajovacích setkáních a věříme, že se nám 

podaří zvládnout veškerou administrativu ještě před zahájením školního roku tak, aby byl pro 

děti i pro Vás, začátek roku co nejklidnější.           

                                                           Za celý kolektiv Hana Sedláková, ředitelka školy  
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