
INFORMACE PRO RODIČE NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021: 

 

 
 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6.30 – 15.30 hod 

Mateřská škola se odemyká ráno v 6.30 hod., v 8.00 hod. se z bezpečnostních důvodů zamyká.  

Škola se odemyká pro děti odcházející po obědě od 11.45 do 12.00 hod. a odpoledne od 14.30 do 15.30 hod.  

Prosíme, vyzvedávejte si odpoledne děti s takovým časovým předstihem, aby škola mohla být v 15.30 hod. 

uzamčena. 

 

PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 

Ranní příchod dětí: 

Ráno přichází děti do MŠ do 8.00 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou ve třídě lze přivést děti i v jinou 

denní dobu. Učitelky odpovídají za dítě od převzetí od jeho zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené 

osoby až do doby jeho předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě (Vyhláška č. 14/2005 Sb.). 

Rodiče nebo jimi pověřené osoby mají povinnost osobně předat dítě učitelce. 

Odpolední vyzvedávání dětí: 

Odpoledne si pro děti přicházejte osobně a včas. Děti si můžete vyzvednout po obědě v 11.45.-12.00 hod. 

nebo po spaní a odpolední svačině ve 14.30 až 15.30 hod. Vyzvednutím dítěte můžete pověřit jinou dospělou 

osobu na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte. Pokud si nemůžete pro děti včas přijít, 

informujte neodkladně telefonicky učitelku MŠ. 

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: 

Při předem známé nepřítomnosti je potřeba dítě omluvit osobně, telefonicky nebo na e-mail: 

omluvenka@zsamsvesela.cz. 

 

V případě náhlé nepřítomnosti (nemoc dítěte apod.) omlouvejte děti na telefonním čísle +420 778 541 824 

nebo osobně učitelce ve třídě nejpozději do 8.00 hodin. 

 

Předškolní děti mají povinnou předškolní docházku. Musí mít prokazatelnou písemnou omluvu 

nepřítomnosti v MŠ (formulář naleznete v šatně nebo na webových stránkách školy). 

 

Jestliže dítě nebude včas omluveno, bude mu do platby stravného započítán celý den, jako by v MŠ bylo 

přítomno. Tato pravidla vyplývají z potřeb organizace provozu mateřské školy a jsou odůvodněna 

normováním potravin k přípravě jídel ve školní jídelně. 

mailto:omluvenka@zsamsvesela.cz


 

PLATBY V MŠ:  

Ceny stravného v MŠ (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) 
  

Děti 2-6 let:       Děti 7-10 let: 

přesnídávka     9,00  Kč  přesnídávka     9,00 Kč 

oběd        24,00  Kč  oběd    26,00 Kč 

svačina      7,00  Kč  svačina      7,00 Kč 

Dopolední stravování:   33,00 Kč  Dopolední stravování:  35,00 Kč 

Celodenní stravování:   40,00Kč  Celodenní stravování:  42,00 Kč 
 

Stravné se platí do 10. dne následujícího měsíce dle počtu skutečně odebraných jídel na účet školy. 
 

Záloha na stravné: při nástupu nového dítěte do MŠ vybíráme zálohu na stravování 500,- Kč. Po ukončení 

docházky do MŠ nebo ZŠ bude záloha vrácena. 
  

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ (Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je stanovena ve výši 340,- Kč měsíčně. 

Stanovená měsíční úplata se hradí vždy předem na účet školy. 

Vzdělávání je v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) povinné a je poskytováno bezúplatně.  

Po dobu výluky provozu MŠ (prázdniny, karanténa atd.) se příspěvek poměrně sníží. Po dobu hlavních 

prázdnin, pokud provoz nepřesáhne 7 pracovních dnů v měsíci, jsou rodiče od úplaty osvobozeni. 

  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1410650369/0800 

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MŠ: 

• oblečení do třídy: tričko, hrací kalhoty, sukýnku – oblečení, na které jsou děti zvyklé  

• oblečení na pobyt venku dle aktuálního počasí: starší oblečení a boty nebo tenisky, které se děti 

nebudou bát při hrách ušpinit a poničit 

• zdravotně a bezpečnostně vyhovující přezůvky (ne nazouváky) 

• náhradní oblečení do skříňky (spodní prádlo, punčocháče, tričko) 

• kapesníky (krabici papírových kapesníků do třídy a kapesníky na pobyt venku do skříňky v šatně) 

• pyžamo (v pátek dostanou děti pyžamo domů na vyprání, v pondělí si přinesou čisté) 

 

NOVÉ DĚTI PŘINESOU PŘI NÁSTUPU DO MŠ: 

• kopii kartičky pojišťovny 

• krabici papírových kapesníků 

• vyplněný Evidenční list a Přihlášku (k vyzvednutí ve třídě MŠ)  

• 500,- Kč zálohu na stravné – prosíme zaslat zvlášť na účet školy 

• 340,- Kč úplatu za předškolní vzdělávání (školné) na měsíc září 2020 – poslat na účet školy 

 

Podepište prosím dětem veškeré oblečení a obuv, případně označte dítěti srozumitelnou značkou. 

Nedávejte dětem do MŠ cenné předměty, jídlo, drobné nebo nebezpečné předměty a hračky. 

 

INFORMACE: 

Informace o svých dětech mohou rodiče získat při pohovorech s učitelkami ve třídě.  

Aktuality a informace o připravovaných akcích pro děti budou umístěny na nástěnkách v MŠ a na webových 

stránkách školy: www.zsamsvesela.cz. 

 

 

Na děti v MŠ se těší nová paní ředitelka a paní učitelky Lenka Nábělková a Věra Pekařová. 

http://www.zsamsvesela.cz/

