
Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2018/2019 

 

1. Organizační záležitosti 

Provoz mateřské školy ve školním roce 2018/2019 je od pondělí do pátku od 6.30 

hod. do 16.30 hod. 

 od 6.30 hod. do 7.15 hod. se děti scházejí ve třídě Žabiček 

 od 15.30 hod. do 16.30 hod. se děti rozcházejí ze třídy Žabiček 

 vyzvedávání dětí:  

po obědě si můžete vyzvednout své dítě od 12.00 – 12. 15 hod. 

odpoledne od 14.30 – 16.30 hod. 

po domluvě s paní učitelkou je možné si vyzvednout dítě podle potřeby rodiny 

 

2. Nepřítomnost dítěte  

 První den nového školního roku přiveďte své dítě do mateřské školy 

nejpozději do 8.00 hod. 

 V případě, že  3. 9. nepřijde Vaše dítě do mateřské školy, omluvte jeho 

nepřítomnost 3. 9. telefonicky nebo osobně nejpozději do 8.00 hod.  

Tel.: 483 319 993 

 

3. Platby za stravné a úplata za předškolní vzdělávání 

 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro 

školní rok 2018/2019 na 500,- Kč. 
 Bližší informace k platbám za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání 

naleznete na informačním domečku ve vstupní hale mateřské školy                   

a v šatnách jednotlivých tříd. 

 

 Jakým způsobem je možné hradit stravné a úplatu za předškolní vzdělávání? 

 

Bezhotovostně  (rodiče nově přijatých dětí první platbu v měsíci září uhradí hotově 

v kanceláři vedoucí stravování, od následujícího měsíce mohou platit školní platby 

bezhotovostně), formuláře k bezhotovostním platbám si můžete vyzvednout u paní 

učitelky ve třídě. 

 

 

 



 

1. den v mateřské škole 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí 

 

S sebou: 

o Evidenční list dítěte  

(vyplněný evidenční list dítěte odevzdáte učitelce ve třídě, podepsaný zákonným 

zástupcem dítěte a potvrzený dětským lékařem) 

Evidenční list dítěte si stále můžete vyzvednout ve dnech od 27. 8. do 31. 8. 

v mateřské škole v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

 

o Oblečení do třídy (včetně náhradního oblečení pro případ nehody, které zanecháte 

v šatně v přihrádce svého dítěte). 

o Přezůvky (z bezpečnostních důvodů není povoleno, aby děti v mateřské škole chodily 

v pantoflích nebo v přezůvkách bez pevné paty) 

o Oblečení na zahradu. 

o Pláštěnku a gumovky. 

o Pyžamo. 

o Hrneček na pitný režim (možno umělohmotný, podepsaný nesmývatelnou tužkou). 

o Hřeben (opatřený kroužkem nebo provázkem na zavěšení). 

o Balení papírových kapesníků. 

 

Prosíme rodiče, aby všechny osobní věci dětí řádně podepsali. 

Prosíme rodiče, aby nahlásili paní učitelce případné potravinové alergie nebo jiná závažná 

sdělení. 

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.  

 


