
                                               Informace pro školní rok 2022/2023 

     

 Provozní doba 6,30h. – 16,00h.  

 Třídní schůzky budou probíhat individuálně dle potřeby rodičů. 

 Školní, provozní řád, traumatologický plán a režim dne jsou k nahlédnutí na webu 

školy i v MŠ na nástěnce v šatně. 

 Prosíme o sledování aktuálních informací na nástěnce a na Padlet nástěnce. 

 

    Co s sebou do naší mateřské školy 

 Přezůvky s pevnou patou (ne pantofle typu Crocs) podepsané 

 Náhradní oblečení – podepsané  

 Pyžamo- podepsané 

 Přiměřené a dostatečné oblečení dle počasí. 

Průběžně kontrolujte stav a množství náhradního oblečení.  

Omlouvání nepřítomnosti 

 Je nutné děti omluvit sms zprávou do 8:00 hod. na tel. číslo MŠ  602/186 818 

 Předškoláky, z důvodu povinné předškolní docházky, je nutné jejich nepřítomnost 

omluvit písemně do omluvného listu, který je u pí učitelek mateřské školy.  

PROSÍME O  KONTROLU ZDRAVOTNÍHO STAVU VAŠICH  DĚTÍ . 

NEMOCNÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OPRAVDU NEPATŘÍ, nejen kvůli 

ochraně ostatních dětí a nás před přenosem nemoci, ale také dítě, které má teplotu – i 

když po nurofenu mu na dopoledne klesne, nebo zvracelo, mělo nebo má průjem, takové 

dítě se opravdu necítí dobře, a když musí plnit spoustu aktivit, od cvičení, vycházky a 

dalších, tak se pouze trápí. 

Pokud má dítě alergii, musí rodič doložit od lékaře potvrzení, čemu se má ve školce 

vyhnout. 

 Pokud zjistíte u vašeho dítěte vši či hnidy, prosíme, informujte o tom ihned paní 

učitelky kvůli zvýšené hygieně. 

 Dítě doma důkladně odvšivte a zbavte všech hnid. Máte nárok na paragraf. Zavšivení 

(pedikulóza) je infekční nemoc. 

 Prosíme, provádějte průběžně kontrolu. 

 

 

 

 



Platby 

Všechny poplatky prosím zasílejte na bankovní účet školy. 

Splatnost: 15.  den v měsíci 

 Číslo účtu 181 589 677/0300 

 variabilní symbol – rodné číslo dítěte, do poznámky příjmení dítěte a účel platby (stravné, 

školkovné atd.) 

 stravné i školkovné se platí vždy zpětně, v říjnu za září….. 

 

Platby I. Pololetí 2020 

-nově nastupující děti do zařízení 300,- Kč záloha na stravné  

- 350,- Kč příspěvek na provoz „školkovné“  (předškoláci ne)  

-stravné  

- v hotovosti potom vybíráme 100kč na pololetí na nadstandartní hygienické potřeby 

 

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin  

Od 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 

 

Kontakty: 

MŠ Říkovice  602/186818 

Ředitelka – Mgr. Kateřina Vansová 

Vedoucí učitelka - Monika Vyhňáková 

Erika Dočkalová - 602/261 174 

Martina  Kubová - 604/585 982 

Petra Říhová - 723/880 333 

 

 

 

 


