
VÁŽENÍ RODIČE, 
 

předkládáme Vám několik organizačních informací o naší mateřské škole. 

 

Mateřská škola je trojtřídní 

• v 1. třídě Berušek jsou děti zpravidla ve věku od 3 - 4 let 

• ve 2. třídě Sluníček jsou děti zpravidla od 4 - 6 let 

• ve 3. třídě Motýlků pak děti zpravidla od 5 - 7 let 

 

Provoz MŠ je od 6:00 – 16:30 

• Režim dne v naší škole je volný, přizpůsobený individuálním požadavkům dětí.  

            Dodrženy jsou časy jídel, doba pobytu venku a odpočinku. 

▪ Ráno od 6:00 do 7:00 se děti scházejí v přízemí ve třídě Berušek, věci si  

ukládají do svých šaten, jen Motýlci na pojízdný vozík;  

od 7:00 se scházejí již ve svých třídách. 

◦ V 8:00 se budovy zamykají, později použijte zvonek u dveří. Rodiče mají   

možnost přivádět své dítě kdykoliv dle svých potřeb, vždy však po dohodě 

    s třídní učitelkou. 

 

Docházka dítěte do MŠ 

• Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit den předem do 15:00.  

◦ Rodiče jsou povinni vodit své dítě do šatny a osobně předat učitelce ve třídě. Za nepředané  

děti, neneseme žádnou zodpovědnost. 

• Ze školy si dítě vyzvedávají rodiče, v jiném případě je nutné vyplnit Písemné pověření 

odvádění dětí z MŠ. 

 

Stravné 

◦ Poplatek za stravování pro děti do 6-ti let je 42,- Kč na den. 

◦ Děti, které ve školním roce dosáhnou 7 let, platí 48,- Kč. 

• Částka za omluvenou nepřítomnost se odečítá v následujícím měsíci. 

 Neomluveným dětem se 1. den nepřítomnosti stravné počítá! 

▪ Rodiče si 1. den nepřítomnosti dítěte mohou oběd odnést domů v nádobách k tomu určených,  

a to v době od 11:00 – 11:15..  

 

 Úplata /školné/ za předškolní vzdělávání 
• Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč/měsíc. 

• Pro děti, které dovrší věk 5 let do 31. srpna stávajícího roku, je následující školní rok  

 předškolní vzdělávání povinné a bezplatné. 

 

Úhrada stravného a úplaty 

• Bezhotovostně – souhlasem s inkasem (podrobnosti na vyžádání) 

◦ Hotově u vedoucí školní jídelny zpravidla druhý týden v měsíci (termín je předem upřesněn  

 na nástěnce). 

 

Závěrem 

Naší prioritou jsou spokojené děti, proto preferujeme milý a citlivý přístup, 

aby děti přicházely do „své“ školky rády, 

těšily se na „své“ paní učitelky a kamarády, 

cítily se v ní dobře a bezpečně, 

aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. 

 


