
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ HEŘMANICE 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

 

 

 

 

 
 



Adresa ZŠ: Dolní Heřmanice 11, Velké Meziříčí 594 01 

Adresa MŠ: Dolní Heřmanice 107, Velké Meziříčí 594 01 

 

Pevná linka MŠ: 566 547 251  

(pro odhlašování stravy, nastane-li nějaká změna v průběhu dne, …) 

 

Zaměstnanci MŠ: 

Mgr. Pavla Kamanová (ředitelka ZŠ a MŠ) 

Marie Zachová (vedoucí učitelka MŠ) 

Jitka Černá (učitelka MŠ) 

Darina Hlavníčková (asistentka v MŠ) 

Jiřina Malcová (vedoucí školní jídelny, školnice) 

Jitka Dvořáková (kuchařka) 

 

ZNAČENÍ DOCHÁZKY NA STOLEČKU U VSTUPNÍCH DVEŘÍ: 

IO – dítě odchází po obědě (12:00-12:30) 

I – dítě odchází po odpoledním odpočinku (14:00-15:30) 

Kdo přijde dítě vyzvedávat před určeným časem, nebude do budovy MŠ v puštěn.  

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY: 

Z důvodu odběru čerstvého masa v časných ranních hodinách na místních jatkách a nákupu 

potravin je nutno děti přihlašovat a odhlašovat den předem!  

Ve výjimečných případech – nemoci či nevolnosti – je možné ráno odhlásit stravu do 7:30 na 

telefonním čísle 566 547 251 (pevná linka MŠ). Pokud dítě do MŠ nepřijde a nebude 

odhlášeno, bude mu započítána celá částka za stravu, i když v MŠ nebude přítomno.  

Děkujeme za pochopení! 

 

 

 



Stránky ZŠ a MŠ: www.zsdolnihermanice.cz  

Nejdůležitější informace najdete v sekci AKTUALITY 

Veškeré dokumenty pro MŠ naleznete v sekci ŠKOLA – MŠ 

Jídelníček naleznete v sekci ŠKOLA – JÍDELNA  

 

DENNÍ REŽIM: 

6:30-8:00 – scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 

8:00-9:00 – individuální práce s dětmi, pracovní listy a omalovánky k danému tématu týdne, 

pohybové aktivity a hry 

9:00-9:15 – hygiena, svačina  

9:15-9:45 – výchovně-vzdělávací blok – skupiny podle věku, ve kterých se děti intenzivně 

zabývají činnostmi, které podporují jejich duševní rozvoj – poznávání nového, učení básní, 

písní, podporování slovní zásoby (komunitní kruh), rozvíjení jemné motoriky – navlékání, šití, 

modelování, malování 

9:45-11:30– pobyt venku (v okolí naší MŠ – poznáváme blízké okolí, přírodu), pobyt na školní 

zahradě 

11:30-12:15 – příprava na oběd, oběd, hygiena 

12:00-12:30 – odchod dopoledních dětí domů 

12:30-13:45 – polední zklidnění, spánek nebo odpočinek dětí (poslech čtené pohádky), 

relaxace 

13:45-14:00 – hygiena po odpočinku, odpolední svačina 

14:00-15:30 – odchod dětí domů, pohybové aktivity a hry, hraní stolních her 

15:30 – končí provoz MŠ 

 

Denní režim PŘEDŠKOLNÍCH dětí:  

6:30-7:30 – scházení dětí, ranní hry 

7:30-11:30 – výchovně-vzdělávací blok předškolních dětí 

7:30-8:30 – plnění pracovních listů k danému tématu  

8:30-9:00 – pohybové hry a aktivity  

9:00-9:15 – hygiena, svačina 

9:15-9:45 – činnosti, které podporují duševní rozvoj dětí (dle týdenního rozvrhu) 

http://www.zsdolnihermanice.cz/


9:45-11:30 – pobyt venku  

11:30-12:15 – příprava na oběd, hygiena, oběd  

12:00-12:30 – odchod dopoledních dětí domů 

12:30-13:45 – polední zklidnění, spánek nebo odpočinek dětí (poslech čtené pohádky), 

relaxace 

13:45-14:00 – hygiena po odpočinku, odpolední svačina 

14:00-15:30 – odchod dětí domů, pohybové aktivity a hry, hraní stolních her 

15:30 – končí provoz MŠ 

 

 

 

 

 

Akce MŠ: 

V průběhu letošního školního roku nás čeká několik akcí (divadélka, sférické kino, setkání se 

zvířátky, hudební program, vystoupení kouzelníka, program v EKO CENTRU Baliny…) 

O všech těchto akcích budete dostatečně předem informování na Vaší e-mailové adrese a na 

nástěnce v budově MŠ.  

 

 

S jakýmikoliv nejasnostmi či dotazy se nebojte obrátit na paní učitelky! 

 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

 

 

 

 

 

Paní učitelky Marie Zachová a Jitka Černá a paní asistentka Darina Hlavníčková 


