
CO BUDU POTŘEBOVAT V MŠ 

Oblečení do třídy tepláky nebo punčocháče / kraťase 
tričko 
zástěru / triko na malování (přinesu si první den a budu ji mít schovanou 
ve třídě v kapsáři) 

Převlečení na ven 
(uložené ve skřínce) 

Protože venku se často zašpiním, musím mít jiné převlečení než do školky, 
abych ve školce na koberci neseděl ve špinavém oblečení 
kalhoty / kraťase 
triko 
mikinu 
pevnou obuv 
čepici (kšiltovku, klobouček, šátek) 
 
V zimě: 
punčocháče 
oteplovačky a bundu / kombinézu 
svetr / teplou mikinu 
čepici 
rukavice šusťákové nebo nepromokavé 
šálu nebo nákrčník 

Náhradní oblečení 
(uložené ve skřínce 
v igelitové tašce / 
plátěném pytlíku) 

Ve skřínce budu vždy mít toto náhradní oblečení v igelitové tašce, kdyby 
se mi stala ve školce nějaká nehoda... 
tričko 
kalhoty 
ponožky 
spodní prádlo 
punčocháče 

Papučky pevné a uzavřené, nikoliv šněrovací ani crocs  
Pyžamo Vždy v pondělí si přinesu čisté a v pátek si vezmu domů na vyprání 

špinavé... 
Povlečení Ve školce dostanu povlečení se svou značkou, jednou měsíčně ho donesu 

domů na vyprání. 
 

Všechno oblečení budou mít děti řádně a viditelně podepsané! 
Výběr oblečení pro děti, prosím, přizpůsobujte aktuálnímu počasí! 

Průběžně dětem kontrolujte pořádek ve skříňkách. 

 

Do MŠ na 1. pololetí, prosím, přineste 1 balení papírových kapesníků, 2 krabičky 
tahacích papírových kapesníků a 1 vlhčené ubrousky. 

Do konce listopadu, prosím, uhraďte p. učitelkám třídní fond 700 Kč. 

(Z třídního fondu budou hrazena divadélka, akce v MŠ, drobné potřeby pro děti, kostýmy a kulisy na besídky, 
apod.). 



 

INFORMACE PRO RODIČE 
 
MŠ je v provozu od 6:30 do 16:00.  
Děti ráno přivádějte do 8:00 (tak, aby byly nejpozději v 8:00 ve třídě) a odpoledne vyzvedávejte tak, aby bylo 
možné v 16:00 uzamknout hlavní vchod MŠ. 
Pokud je Vaše dítě předškolák, pak pro něj platí povinné předškolní vzdělávání od 7:45 do 11:45, to znamená, 
že v tuto dobu musí být přítomno ve třídě MŠ. 
 
Dítě v MŠ přijímáme vždy z rukou rodičů, rodiče se rozloučí s dítětem již v šatně, pak předají dítě osobně 
učitelce ve dveřích třídy (teprve po osobním předání dítěte učitelce ve dveřích třídy za ně zodpovídá MŠ).  
Při vyzvedávání dítěte se rodič zřetelně představí do mikrofonu u vstupních dveří a následně čeká na své dítě 
v šatně u skříněk, kde mu jej předá učitelka. 
 
Hračky z domova do MŠ nenoste, při prvních dnech zvykání na pobyt v MŠ postačí malý plyšový mazlíček  
do postýlky. Prosíme rodiče, aby nedávali dětem hračky ani sladkosti do skříněk bez vědomí učitelky. 
 
Přijímáme pouze děti zdravé. 
Pokud má vaše dítě alergii, je třeba, abyste do MŠ přinesli potvrzení lékaře o konkrétních alergenech. Pokud 
má alergii potravinovou, je třeba, abyste se spojili také s vedoucí školního stravování a domluvili se na dalším 
postupu.  
Pokud dítě trpí nějakým chronickým neinfekčním onemocněním, pak doporučujeme, abyste si od lékaře 
vyžádali potvrzení také o tomto onemocnění (v tom smyslu, že dítě má sice projevy nemoci, ale nejedná se  
o infekční onemocnění, a to z důvodu ochrany zdraví ostatních dětí v MŠ). 
 
Časy pro vyzvedávání dětí z MŠ 
11:45 – 12:00 (když jde dítě po obědě) 
14:10 – 16:00 (rodiče s dítětem musí opustit MŠ tak, aby bylo možno ji v 16:00 uzamknout) 
 
Omlouvání dětí při nemoci probíhá telefonicky, osobně, či do sešitu ve vestibulu. 
 
Omluvy obědů probíhají vždy den dopředu (při předem známé absenci) 

a) do sešitu ve vestibulu (zapsat nejpozději ráno den předem) 
b) telefonicky na čísle ŠJ: 571 456 049 

 
První den nemoci je možnost vyzvednout si oběd do vlastního jídlonosiče v kuchyni nejpozději do 11:00. 
 
V pondělí můžete dítě z oběda omluvit nejpozději do 7:00. 
 
Platba stravného a školného probíhá v hotovosti u vedoucí stravování, nebo je možno platit přes účet. Platbu je 
vhodné provést začátkem měsíce, nejpozději však do 10. dne v měsíci. 
Veškeré informace týkající se stravování, včetně čísla účtu, naleznete na chodbě na nástěnce. 
 
 
 
 
Aktuální informace týkající se provozu v MŠ jsou umístěny vždy na nástěnkách na chodbě  

a ve vestibulu, děkujeme, že tyto informace pravidelně sledujete! ☺ 
 

 


