
I n f o r m a c e    p r o    r o d i č e 
Provoz mateřské školy je  od 6,30 hod.  do 16,30 hod. Všechny děti jsou  přijímány do mateřské školy na 
zkušební dobu tří měsíců. Projeví – li  se v této době u dítěte vážnější adaptační potíže nebo zdravotní 
problémy, jsou rodiče povinni zajistit dítěti odborné vyšetření a doporučení k docházce  do mateřské 
školy.  Jestliže pobyt v mateřské škole dítěti  prospívá, je dítě zařazeno do dlouhodobé docházky.             
Do mateřské školy mohou chodit  děti jen naprosto zdravé, bez příznaků nemoci, bez  rýmy, kašle, vyrážek 
a léků. Onemocní – li dítě infekční chorobou ( spála, salmonela), jsou rodiče povinni tuto skutečnost 
oznámit  ihned, aby mohla být provedena desinfekce. Docházku dítěte může ředitelka ukončit, jestliže: 
•  dítě nenavštěvuje mateřskou. školu 1 měsíc bez vážné příčiny a písemné omluvy od lékaře 
•  rodiče narušují vážným způsobem provoz mat. školy( dluží předepsané poplatky, školné, stravné, 

nevyzvedávají dítě do konce provozní doby školy…) 

Placení: 
děti 3-6 let ……………………………………………     38,-  Kč  denně 
děti 7-10 let……………………………………………    42,-  KČ denně 
školné…………………………………….……………..  370,-  Kč  měsíčně 
Můžete provést v hotovosti každé první pondělí v měsíci v době od: 
• 12:30 – 13:00 
• 14:30 – 16:00 v hale, 
nebo trvalým příkazem, či  složenkou. Obědy dítěte musíte při nemoci odhlásit každý den do 13:00 hod. 
pouze v pondělí do 8, 00 hodin ráno osobně, nebo telefonem na čísle 547 353 786,podobně jako v družině, 
nebo závodní jídelně do sešitu na okně ve třídě a. Oběd za nemocné dítě si můžete vyzvednout první den 
nemoci. od 11:20  do 11:35 hod. v kuchyni mat. školy. Po nemoci je nutné dítě zase přihlásit.                   
Na kulturu a hračky si rodiče odhlasují  pevnou částku na schůzce rodičů a tu vybere výbor SRPŠ v určený 
den. Je to zhruba 150,- KČ měsíčně, vyvírá se na půl roku. Pokud bylo dítě celý měsíc nemocné, je možné 
písemně požádat ředitelku o neplacení poplatku na kulturu / divadla, výstavy, výlety, dárky na vánoce, 
velikonoce, MDD, hračky…/                                                                                                                   
Školné   dítě nemusí platit pokud: 
-Pokud je MŠ uzavřena, omezen provoz více jak 5 dnů v měsíci, (školné se krátí) například o prázdninách. 
-Pokud pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi ( na živobytí, doplatek na bydlení) toto doloží řiditelce 
školy a písemně požádá. 
-Pokud plní povinnou předškolní docházku                                                                                    
Dítě, které jste v šatně převlékli do školního oblečení, přiveďte až do třídy. Za dítě, které nebylo takto 
učitelce předáno, nenese učitelka odpovědnost. Oděvy a obuv podepište, děti si často zaměňují tílka, 
punčocháče, papuče.Máte-li dotaz, návrh nebo připomínku,  obraťte se, prosím, na paní učitelku ve 
třídě,  kterou Vaše dítě navštěvuje,  pokud možno v době, kdy je ve třídě méně dětí – ráno do 8:00 hodin, 
odpoledne po 15:00 hodině. 
Všichni zaměstnanci se těší se na Vaše dítě a  na spolupráci s Vámi. Doufáme, že se Vaše dítě u nás 
mnohému naučí a stráví příjemné a radostné chvíle 
 


