
Informace pro rodiče 

 
Provoz v mateřské škole:  od 6.15 hod. do 16.15 hod. 

 

Stravování:  ranní svačina přibližně v 8.30 hod. (je třeba, aby všechny děti do této doby již  

                                                                               byly v MŠ – pokud nebylo dohodnuto jinak) 

                    oběd podáváme přibližně v 11.45 hod. 

                    odpolední svačina v 14.30hod.   

                    pitný režim po celý den 

 

Do mateřské školy bude dítě potřebovat: 

- bačkory (podepsané nebo označené) 

- kapesník (denně u sebe na pobyt venku, uvnitř budovy jsou k dispozici papírové) 

- pyžamo (podepsané nebo označené) 

- punčochové kalhoty nebo slabší tepláky a ponožky (do třídy) 

- tričko -pokud možno bez zapínání rukávů – (do třídy) 

- tričko nebo zástěrku na výtvarné činnosti 

- náhradní spodní prádlo, popř. tričko a punčochové kalhoty 

- na pobyt venku jiné tepláky, pláštěnku, holinky 

Povlečení na lehátka dostávají děti ve školce, ručníky mají papírové. 

 

Placení: školné 450,- Kč se platí v hotovosti od 10. do 15. dne v měsíci učitelce v době, kdy  

              není u dětí nebo jsou na třídě obě učitelky 

              stravné 900,- Kč (děti s odkladem šk. doch. 950,- Kč) se platí převodem na účet   

              školní jídelny nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce 

 

Omlouvání nepřítomnosti: 

Denně telefonujeme v 9.00 hod. do školní jídelny a hlásíme počet dětí na následující den, 

proto je nutné dítě včas (před 9.00 hod.) omluvit. V případě, že dítě onemocní je možné 1. 

den si pro jídlo přijít. V dalších dnech nemoci nemá dítě na stravování nárok a je třeba jej 

odhlásit. Stravování v 1. den nemoci bude vydáváno v označených nádobách z mateřské 

školy, které je nutné do druhého dne vrátit. 

 

Hygienické potřeby:   

září   - tekuté antibakteriální mýdlo ½ l, 2x papír. kapesníky (krabice), 1x ubrousky,  

            2x igelitové sáčky   

únor – tekuté antibakteriální mýdlo ½ l, 2x papír. kapesníky (krabice), 1x ubrousky,     

            2x igelitové sáčky  

 

Důležitá telefonní čísla: 

- Mateřská škola – 731 898 876 (Sluníčka), 739 006 386 (Hvězdičky) 

- Vedoucí školní jídelny Čáslav – 327 313 414 

- Pedagogicko psychologická poradna – 327 311 362, 731 417 146  


