
Informace pro rodiče dětí MŠ  
Prosíme rodiče, aby přiváděli děti: do 8:30 hod. – třída „Čtyřlístek“ na návsi 

                                                        do 8:00 hod. – třída „Předškoláků“ v budově ZŠ 

Po této době se vchod do MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. 

Děti, které odchází po obědě je možno vyzvedávat v čase od 12,00 - 12,30h třída 

Čtyřlístek, 12,00 – 12,15h třída Předškoláci.  

Děti, které odchází po spaní, je možné vyzvedávat nejdříve ve 14,45 hod. třída Čtyřlístek, 

od 14,15 hod. třída Předškoláci 

Předpokládanou nepřítomnost dítěte nahlaste předem p. učitelce (osobně, telefonicky, SMS). 

Pokud dítě onemocní, omlouvejte ho telefonicky, SMS. 

Odhlašování stravy je možné nejméně den předem, v případě nemoci v daný den do 7 hod. 

 (v první den nemoci je možné odnést jídlo v jídlonosiči, na další dny nemoci se strava 

odhlašuje). Vždy jednejte se školní jídelnou. 

Na každé pololetí vybíráme od rodičů hygienické potřeby: 2 krabičky papírových kapesníků, 

1 papírové kapesníky balené (10ks v balení), 1 vlhčené ubrousky, 2ks kuchyňských utěrek. 

Do školky si děti přinesou: 

• do třídy – triko s krátkým/dlouhým rukávem, legíny nebo tepláky, obuv s pevnou 

patou  

• ve skříňce - náhradní oblečení v případě polití či jiné nehody (tepláky, triko, ponožky, 

spodní prádlo) 

• na pobyt venku – NUTNÉ SE PŘEVLÉKAT! – pokrývka hlavy, vhodné oblečení na 

zahradu dle počasí (v zimě nezapomeňte na rukavice, šálu, čepici…), pláštěnka, 

holínky, mikina, bunda 

• na spaní – pyžamo (výměna 1x týdně) 

• další – vlastní hrníček na pití během dne 

Prosím, nedávejte dětem do školky žádné hračky.  

Vše, prosím, podepište lihovým fixem či fixem na textil.  

Pro děti je zajištěn pitný režim po celý den. Každé dítě má svůj hrníček. Děti jsou vedeny 

k samostatnosti,  jí vlastním tempem.  

Do MŠ patří pouze zdravé děti. Prosíme rodiče, aby přiváděli do MŠ jen zdravé děti, 

zamezíme tím další šíření nákazy na ostatní děti. 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je 400,- Kč. Splatnost je k 15. dni v 

měsíci na účet číslo 27- 3903810227/0100 

  


