
Informace pro rodiče 

 

Školní rok 2022/ 23 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 

Provoz MŠ: 6.15 – 16.15. Budova se zamyká v 16.15 hodin (v tuto dobu je nutno již opustit budovu, 

přijďte proto pro děti s předstihem.) 

Příchod dětí do MŠ je vhodný nejpozději do 8.30 hodin. 

Předškoláci (povinné předškolní vzdělávání) : musí strávit dle vyhlášky v MŠ denně nejméně 4 hodiny, 

tedy minimálně v době 8.30 – 12.30 hod. 

Nově nastupující děti by měly mít vytvořeny potřebné hygienické návyky a alespoň částečnou 
samostatnost - při svlékání a oblékání, používání WC, mytí a utírání rukou, vydržet sedět u stolu při 
jídle, samostatně používat lžíci, hrnek, používat kapesník (vysmrkat se), znát své jméno, umět vyjádřit 

své potřeby, zvládat chůzi po schodišti.  

Rodiče jsou povinni přivádět do MŠ  pouze zcela zdravé dítě bez známek onemocnění. Pokud dítě 
vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, učitelka dítě nepřijme (zákon o ochraně veřejného zdraví, 

povinnost MŠ zajistit dětem bezpečné prostředí při pobytu v MŠ). 

Potřeby dětí do MŠ: 

- přezůvky bez složitého zapínání a přezek (aby si je dítě zvládlo samo obout a zout)  
- náhradní oblečení pro případ nehody, polití apod (tričko, tepláčky, leginy), včetně spodního 

prádla a ponožek. Uložit v sáčku do skříňky v šatně. 
- pyžamo a malý polštářek - v případě, že bude dítě v MŠ spát 
- vhodné oblečení na pobyt venku, odpovídající ročnímu období a počasí (pohodlné kalhoty, 

oteplovačky), gumáky.  

- všechny věci musí být podepsané!  

Omlouvání dětí při nepřítomnosti - formou SMS: 

Sluníčka: tel. 774 493 656 

Berušky: tel. 774 493 654 

 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné): 

Výše školného 450,- Kč 
Způsob úhrady: převodem z účtu   (nejlépe zadat trvalý příkaz do konce června) 
číslo účtu:   86-1835040267 
kód banky:  0100 

Do zprávy pro příjemce napište „školné“ a jméno dítěte  

Splatnost školného je vždy do 15. dne v daném měsíci. 

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškoláci) a děti s  odkladem 

školní docházky školné neplatí. 

 

Stravování: 

Na zahajovací schůzce rodiče obdrží přihlášku ke stravování a veškeré potřebné informace od vedoucí 

školní jídelny.  

Jakékoliv dotazy ohledně stravování je nutno konzultovat s vedoucí školní jídelny na tel. 774 493 658, 

ne s učitelkami! 

 


