
Informace k zahájení školního roku 
  
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6:00 – 16:30 h. 
 

PROVOZ TŘÍD:       KVĚTINKA     6:00 – 16:30 h. 

 6:00 – 7:00 h - děti se scházejí a 15:30 – 16:30 h - děti se rozcházejí ve třídě Květinka 

                                    SLUNÍČKO      7:00 – 15:30 h.      

                                                      MOTÝLEK       7:00 – 15:30 h. 
 

 Scházíme se do 8:30 h. 

 

  Vyzvedávání dětí po obědě 12 -12:15 h. 

                               po svačině 14:30 – 16:30 h.  

 (vyzvedněte si děti tak, aby škola mohla být v 16.30 hod. uzamčena !!!) 

 

 Po příchodu do MŠ: 

-  boty uložte za vstupními dveřmi v přezouvárně, pak přejděte  (děti v papučkách a 

rodiče v návlecích) do šatny každé třídy (rozdělení dětí dle věku do tříd) 

- na nástěnce si najde každý svou značku, pak přihrádku 

-  děti převlékněte, náhradní oblečení dejte do pytlíku/přihrádky, pyžamko nahoru na 

skříňku, oblečení na zahradu do dolní přihrádky  

- předejte dítě paní učitelce, informujte ji o délce pobytu v MŠ, aktualizujte 

evidenční list dítěte - kdo dítě bude vyzvedávat, změny v osobních údajích a 

zdravotním stavu dítěte 

 

 Zbytečně neprodlužujte dobu loučení s dítětem 

 

 Sledujte aktuální informace na nástěnkách, dbejte pokynů zaměstnanců, dodržujte 

Školní řád MŠ – viz nástěnky v šatnách tříd 

 

Zaznamenejte si telefonní čísla:                  

Odhlašování  stravování  734 447 290 
 

Mateřská škola  - třída Motýlek 734 447 298 
 (vedoucí učitelka 734 447 291) 

 

 

 V průběhu září budeme výbírat zálohu na kulturní akce na I. pololetí  

Motýlek 400,- Kč   

Sluníčko 400,- Kč  

Květinka 300,- Kč  

 

 

 



 

Co bude Vaše dítě potřebovat  

 v mateřské škole: 
 

 

Oblečení: 

- na pobyt ve třídě – tričko, tepláky/legínky, spodní prádlo, mikinu  

- náhradní oblečení do skříňky - spodní prádlo 2x, ponožky 2x, tričko, tepláky, 

punčochy a mikina v zimním období 

- pyžamko na spaní a odpočinek opatřené poutkem 

- vše prosíme podepište!! 

 

Obuv: 
- přezůvky – papuče (klasické, s pevnou patou, bílou podrážkou – ne cukle!!, 

podepsané) 

- vhodnou obuv na pobyt venku dle počasí  

 
 

Hygienické potřeby: 
- plastový hrníček (obrázkový, barevný) pro pitný režim  

(plastový je vhodnější, nerozbije se a je lehčí pro přenášení) 

- papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky 

- čistou roušku v obalu (v šatně)  

 
Do MŠ nepatří: vlastní hračky, nebezbečné ozdoby, drobné předměty, žvýkačky, vlastní 

bonbóny, léky, rtěnky, krémy… 

 
Všechny věci svému dítěti viditelně podepište celým jménem!  

V případě, že hygienické potřeby (zubní pasta, papírové kapesníčky, toaletní papír) budou 

docházet, včas Vás upozorníme.  

 

 

 

 

  

  

Děkujeme 
 


