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1. CO BUDE DÍTĚ V MŠ POTŘEBOVAT
převlečení do třídy
chlapci: tepláky nebo kalhoty do pasu, ponožky, tričko s krátkým rukávem
děvčata: elasťáky, ponožky, tričko, nebo punčocháče, sukýnka, tričko s krátkým
rukávem
papuče - ne pantofle nebo jinou klouzavou obuv, která by mohla ohrozit bezpečnost
dítěte, ne na zavazování nebo zapínání.
oblečení a obuv na školní zahradu
(v jarních a podzimních měsících je vhodná tepláková nebo šusťáková souprava,
tenisky, v létě tričko, kraťasy, sandálky, pokrývka hlavy, popř. sluneční brýle,
v zimním období oteplovačky, bunda nebo kombinéza, rukavice – nejlépe palčáky
připevněné na gumě, zimní boty)
pyžamo
náhradní prádlo (pro případ nehody- spodní prádlo, punčocháče, ponožky)
gumáky a pláštěnku (nechat ve školce)
1 balení papírových kapesníků (při nástupu, potom dle potřeby třídy)
děti od 4 let kartáček a pastu na zuby
dětský hrníček (pro pitný režim ve třídě, zespodu podepsaný)

Oblečení dětí pro pobyt v MŠ i na zahradě by mělo být vzdušné, pohodlné, bezpečné,
upraveno tak, aby si je děti mohly samy, bez pomoci dospělých obléknout (zapínání vpředu,
oblečení bez kšand, papuče, které budou dětem pevně držet na noze) a aby rodičům nevadilo
jejich ušpinění. Pomůžete tak svým dětem k soběstačnosti, větší samostatnosti, pohodě
v sebeobsluze a tím i k bezproblémovému pobytu dítěte v MŠ.
V šatně budou mít děti na své značce látkovou školkovou tašku, do které jim budete ukládat
oblečení „na cestu domů“. V přihrádce v šatně budou mít uloženo oblečení na zahradu a do
třídy. To vše kvůli snadnější manipulaci při převlékání pro děti i učitelky.
Všechny věci dětem označte monogramem - spodní prádlo, pyžamo, punčocháče, trička,
veškerou obuv a takové věci, které je možné lehce zaměnit.
2. PROVOZ MŠ, PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ
Provoz mateřské školy je od 6:00 hod. do 16:30 hod.
Děti se přihlašují a odhlašují den předem do 13:00 hod.
 písemně v sešitě v šatně,
 osobně u vedoucí školní jídelny nebo učitelky,
 sms zprávou na třídní mobil (čísla budou uvedena na stránkách MŠ do 28. 08. 2019 a
na seznamech na hlavních dveřích poslední týden v srpnu)
 e-mailem: skolnijidelna@msurybnika.cz
Na daný den se děti přihlašují a odhlašují ráno do 7:00 hod.
 osobně u vedoucí školní jídelny nebo učitelky
 sms na třídní mobil
Pokud dítě onemocní přes noc a není odhlášeno, lze oběd první den nepřítomnosti vyzvednout
do 11:00 hod. ve školní jídelně.

3. PLATBY
Školné a stravné se platí vždy do 15. dne v měsíci na příslušný měsíc převodním příkazem,
popř. vkladem v hotovosti v bance nebo složenkou na poště.
!!! První platbu prosím posílejte až v září !!! ( ne v srpnu )
Trvalý příkaz se zřizuje na období září 2019 – červen 2020
číslo účtu mateřské školy:153390636/ 0300
variabilní symbol:
číslo třídy
konstatní symbol :
0308
zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení dítěte
Seznamy dětí jednotlivých tříd budou vyvěšeny na hlavních dveřích poslední týden v srpnu.
Zde bude uvedeno také telefonní číslo každé třídy pro odhlašování a omlouvání dětí.
Všechny děti jsou přijaty k celodenní docházce. V případě odchodu z MŠ po obědě dostanou
náhradou za odpolední svačinu ovoce.
PLATBA : 1 100 Kč ( 700 Kč stravné, 400 školné )
Jen stravné 700 Kč posílají rodiče, kteří byli zástupkyní ředitelky MŠ osvobozeni
od placení školného z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi a rodiče dětí, plnících si
povinné předškolní vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky.
Podrobnosti o způsobu stravování upravuje Vnitřní řád školní jídelny.
Stravné bude vyúčtováno k 31. 1. 2020 a 30. 6. 2020 ( kromě dětí, které budou MŠ
navštěvovat o prázdninách). Přeplatky budou vráceny na účet plátce do 15. dnů po datu
účtování.
4. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: středa 28. 8. 2019 a čtvrtek 29. 8. 2019
dopoledne 10:00 -11:00 hod. odpoledne 15:00 – 16:00 hod.
Přijďte s dětmi prohlédnout si třídu, sociální zázemí, zahradu, děti si mohou vybrat značku,
pohrát si a seznámit se s paní učitelkou.
Bližší informace o mateřské škole se dozvíte na třídní schůzce, která proběhne v měsíci září
ve Vaší třídě.
Na Vaše děti a spolupráci s Vámi se těší paní učitelky, kuchařky a uklízečky.

