
Informace pro školní rok 2022/ 2023 

     

Naše motto- Učíme je to zvládnout sami 

 Provozní doba 6,30h. – 16,00h.  

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

školy i v MŠ  na nástěnce ve vchodu 

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

 Děti přebírá učitelka po zazvonění na zvonek v chodbičce od rodiče, nebo zmocněné 

osoby, nelze poslat dítě samotné, nevíme o něm a může odejít, nebo se mu něco stát, 

také je tím učíme, že je slušnost se ráno pěkně s úsměvem pozdravit a  předat si  

informace 

 

Co s sebou do naší mateřské školy 

 Přezůvky s pevnou patou (ne pantofle typu Crocs) na běhání v tělocvičně- podepsané 

 Náhradní oblečení – podepsané  

 Pyžamo- podepsané 

 Přiměřené a dostatečné oblečení dle počasí. 

Průběžně kontrolujte stav a množství náhradního oblečení 

 

 

Co nenosit do naší školky 

 Zákaz bonbonů a žvýkaček natajňačku- berou si je po obědě do postele, nebo když 

jdeme cvičit a může jim zaskočit 

 K narozeninám je nejlepší několik kousků ovoce  

 Hraček máme ve školce dost, tak je zbytečné nosit si vlastní, které se můžou rozbít, 

někde uklidit, založit  a potom hledáme, hledáme a hledáme, každé dítě jedna hračka a 

neděláme nic jiného. Nebo je děti nechtějí půjčit a je z toho zbytečně zle. 

Omlouvání nepřítomnosti 

 Je nutné děti omluvit sms zprávou do 8:00  

 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 či mělo a má 

průjem 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 dítě 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 

 

 

 

 

 



Stravné od 1. 9. 2022 

  

 

svačina   oběd      celkem 
odpolední 

svačina 
celkem 

 

MŠ 12,- Kč 21,- Kč 33,- Kč 12,- Kč 45,- Kć 

Předškolák s odkladem 
12,- Kč 26,- Kč 38,- Kč 12,- Kč 50,- Kč 

 

1.-4. ročník 20,- Kč 26,- Kč 46,- Kč 20,- Kč 66,- Kč 

 

5. ročník 20,- Kč 28,- Kč 48,- Kč 20,- Kč 68,- Kč 

 

 

 

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin  

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

 

Kontakt na paní učitelky:  

Monika Vyhňáková 776 382 875 

Lenka Plchová 737 174 147 

Michaela Mádrová 774 060 690 

Kateřina Vansová 778 415 124 

 

 

 


