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Co potřebujeme s dětmi ve škole 
 

 3x papírové kapesníčky (balení po 10 ks) 

 3x toaletní papír (balení po čtyřech) 

 1x zubní pasta 

 1x kartáček na zuby 

 1l tekutého mýdla 

 Oblečení na vycházku (jiné než do třídy) a v něm látkový 

kapesník, holinky, pláštěnku  

 Bačkory do třídy (ne pantofle, ne gumové boty) 

 Pyžamo 

 Náhradní kalhotky, slipy, punčocháče, ponožky, tílko, 

tričko, tepláky, látkový kapesník, pláštěnku (umístěte do 

podepsané tašky do šatny) 

 Pracovní oblečení na výtvarné aktivity (tričko, zástěra), 

pokud chcete, aby je dítě mělo při práci na sobě (umístěte 

také do podepsané tašky do šatny) 

 na spinkání (kdo potřebuje) jednu svoji hračku 

(plyšáčka….) 

 

Prosíme rodiče, aby všechny věci děti měly řádně 

označené (podepsané) 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÝŠE STRAVNÉHO 
 

Výše stravného se řídí finančním limitem na nákup potravin. 

Do jednotlivých věkových skupin jsou strávníci zařazováni na 

dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedených věků. 

 

OMLOUVÁNÍ OBĚDŮ 

Omlouvání obědů mohou provádět rodiče telefonicky na 

telefonním čísle mateřské školy –  376 398 241, 725 241 

490 nebo osobně u učitelek mateřské školy. 

Dítě je nutno omluvit nejpozději do 8.00 hodin téhož 

dne, kdy školu nenavštíví. Pokud dítě nebude omluveno daný 

den a předcházející den bylo v mateřské škole, bude mu 

tento den započítán oběd. 

 

3-6 let: přesnídávka 8,- Kč 

 oběd 18,- Kč 

 svačina 8,-Kč 

 pitný režim 4,-Kč 

 celkem 38,-Kč 

 

7-10 let: přesnídávka 9,-Kč 

 oběd 20,-Kč 

 Svačina 8,-Kč 

pitný režim 4,-Kč 

celkem  41,-Kč 

 

 



 

 

VÝŠE ŠKOLNÉHO 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného) činí 

400,- Kč měsíčně na dítě. 

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY 

dle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání a § 123 zák. č. 561/2004 ve znění novely č. 

472/20012 Sb. bude od úplaty osvobozen:  

 a) předškolní děti 

 b) děti individuálně integrované 

 c) pokud zákonný zástupce pobírá pravidelně se opakující 

dávky v hmotné nouzi – výhradně podle z č. 111/2006 Sb. Pro 

osvobození je nutné doložit příslušné potvrzení a vyplnit 

žádost ředitelce MŠ 

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO 
 

se provádí nejpozději do 15. dne následujícího měsíce za 

měsíc předcházející a to převodem z účtu (rodiče dítěte, 

popř. opatrovníka) na účet školky. O jeho výši budou rodiče 

včas informováni. 

účet: 184578332/0300 

poznámka: jméno dítěte 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ 

 

Po obědě od 13.15 do 13.45 

Po spaní od 14.45 do 16.00 

 

 



 

 

DEN V MŠ 

 
6.30-8.00  

příchod dětí do MŠ, předávání pedagogickým pracovníkům, ranní 

hry, spontánní zájmové aktivity 

8.00-9.00 

ranní hry, osobní hygiena, svačina 

9.00-9.30 

řízené aktivity 

9.30-9.45 

osobní hygiena, příprava na pobyt venku 

9.45-11.30 

pobyt venku 

11.30-11.45 

převlékání osobní hygiena 

11.45-12.15 

oběd 

12.15-12.30 

osobní hygiena, příprava na odpočinek 

12.45-14.15 

spánek, odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, 

individuální tiché hry dětí s nižší potřebou spánku 

14.15-14.30 

osobní hygiena, převlékání 

14.30-14.45 

odpolední svačina 

14.45-15.00 

osobní hygiena, příprava na odpolední činnosti 

15.00-16.00 

volné činnosti, aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi, 

zaměřené především na hry, dle počasí mohou probíhat i na 

zahradě MŠ 

 



 

 

ZÁLOHA NA AKCE V MŠ 
 

 

Záloha  1000,- Kč na akce bude vybrána  v hotovosti během 

měsíce září u paní učitelky na třídě popř. v ředitelně 

 

Vyúčtování akcí za školní rok 2021/2022 bude do 30. června 

2022. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


