
INFORMACE PRO RODIČE 
 provoz MŠ 6.00 – 16.00 hodinn
 příchod dětí – nejpozději do 8.00 hodin (pak začíná společná činnost)
 odchod domů po obědě – nejpozději do 12.00 hodin
 odchod domů odpoledne – nejpozději do 16.00 hodin (po 16. hodině nesmí být už nikdo 

v budově)
 ráno – „ranní filtr“ – předejte prosím p. učitelce důležité informace o aktuálním zdravotním 

stavu vašeho dítěte (děti nemocné, s teplotou, úpornou rýmou, po nočním zvracení, 
průjmu… nebudou do MŠ přijaty). Dítě musí být pí uč. předáno, ne ponecháno v šatně.

 ve vitrínce u vchodu do MŠ naleznete aktuální a důležité informace. Sledujte!
 Komunikace bude většinou probíhat formou mailů nebo sms, proto je důležité průběžně

kontrolovat. Budeme zasílat informace i touto formou. 

Děti do MŠ potřebují:
- označené a podepsané věci (po nepodepsaných věcech nepátráme ani nehradí pojišťovna či škola)
- pyžamo, náhradní spodní prádlo, punčocháče, tričko, tepláky
- obuv a oblečení na zahradu
- pláštěnky (NE deštníky!!!!!! – bezpečnostní i praktické důvody)
- v zimním období – kombinézy, šusťákové rukavice
- papuče s pevnou patou!!!!! (ne gumové – potí se nožka, ne plyšové – z důvodu bezpečnosti) – pokud 

zdravotní, tak nikoliv nazouváky, ale sandálky)
- nenechávat v šatně bonbony, žvýkačky, pitíčka, drobnosti (korálky apod.) - nebezpečí vdechnutí, zcizení

Nahlaste prosím paní učitelce:
- zdravotní omezení (alergie, operace, jiná zranění apod.)
- aktuální telefonní číslo - přístupné (hlásit změnu i v průběhu roku) – v opačném případě - záchranka
- kontrolujte dětem pravidelně vlásky – objevuje se občas veš dětská

Pomozte dětem:
- předškolák se sám oblékne, nají příborem, a dodržuje základní hyg. návyky
- malé děti se snaží samy obléknout, nají se lžící a zcela dodržují základní hyg. Návyky, počůrávání (pokud

máte problém - zkuste najít řešení popřípadě se obraťte na odborníka)
- neslibujte, co víte, že možná nebudete moci splnit („Když to stihnu, půjdeš po obědě domů“, děti čekají a 

cítí se zrazeny)

Aktivity MŠ:
Pokud bude povoleno, tak budou v MŠ následující kroužky
Logopedická prevence: předškoláci + zájemci
Výtvarný kroužek: děti od 4 let
Kroužky: nabídka bude v šatnách, kde děti zapíšete
Akce pro MŠ – proběhnou dle dané situace a doporučení MŠMT. Připravujeme již nyní – bude vyvěšeno 
v šatnách a na stránkách MŠ a budeme zasílat emailem
Platby – školné, „fond“
„Školné“: 300,- Kč –  měsíčně – i děti, které nastoupí později  - školné se bude platit pouze bezhotovostně. 
Předškoláci školné neplatí.
„Školní fond“: 100,- Kč měsíčně za dítě -  platba v MŠ  - na zakoupení VV, pomůcek na akce aj.
Do účetnictví „fondu“, které je vedeno průkazně a odděleně, možno kdykoliv nahlédnout v kanceláři MŠ. Souhlas
s výběrem fondu odhlasován na zahajovací schůzce.

Platby – stravné a školné:
Platí se zásadně předem! Platby již pouze bezhotovostně, vždy k 25. dni v měsíci.  Informace o č. účtu a VS 
u paní kuchařky. 
Do trvalého příkazu do poznámky uvedete toto: MŠ J, jméno dítěte, školné - částka, stravné – částka
(příklad: MŠ J, Jan Novák, školné 300 KČ, stravné 660 KČ) 
Platby „fondu“ každé poslední pondělí předcházejícího měsíce.

Ze stravy je nutno se odhlásit i přihlásit po nemoci den předem – telefonicky, možno i paní učitelce nebo 
paní kuchařce. 

Nebude-li dítě odhlášeno – rodič uhradí stravu, i když si pro oběd nepřijdou. Jídlo s sebou se vydává 
pouze první den nepřítomnosti dítěte do přinesených jídlonosičů, a to nejpozději do 12.00 hodin.

Dítě musí (dle platné legislativy) odebírat v MŠ stravu. Nemá-li stravu zaplacenu, nemůže ji tedy odebrat a 
tím pádem nemůže být ten den přijato do školky! 


