
Desatero plynulého provozu 
 

1. Provoz mateřské školy je zajištěn ve dnech pondělí až pátek od 6,15 hod. do 16.00 
hod. MŠ otevírá učitelka ranní směny. 

 
2. Děti předává učitelce pověřená osoba v době od 6,15 do 8,30 hod. Učitelka přebírá 

zodpovědnost za dítě až po osobním převzetí od rodičů nebo jimi pověřené osoby! 
 

3. Všichni se přezouvají a převlékají v šatně v přízemí, řádně označenou obuv a ošacení 
ukládají na místa k tomu určená.  

 
4. Děti, které v mateřské škole jen obědvají, si rodiče nebo jimi pověřený zástupce 

odvádí ve 12,00 hod. 
 

5. Nepřítomnost dítěte v MŠ je nutné omlouvat den předem do 13,00 hod, v pondělí do 
7.00 hod. písemně do určeného sešitu, který je umístěn v šatně, nebo telefonicky. 
Pokud dítě není včas omluveno, nebude mu odhlášeno stravné. Při neplánované 
nepřítomnosti je možné první den odebrat stravu do jídlonosičů.  

 
6. Poplatek za vzdělávání se zpravidla platí po 20. v měsíci v hotovosti u ved. učitelky. 

Je určen Směrnicí o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole.Dětem posledního 
ročníku MŠ je poskytováno vzdělávání bezúplatně. Děti s odkladem školní docházky 
platí úplatu v plné výši. 
 

7. Stravné se platí poštovní poukázkou, kterou rodiče obdrží u vedoucí školní jídelny. 
Stravné  je nutné uhradit do 25. dne příslušného měsíce. 
 

8. Vhodně děti oblékejte jak pro pobyt venku, tak pro pobyt v budově. Pobyt venku je 
uskutečňován denně. Překážkou je jen silný vítr, déšť a teploty nižší jak – 10°C 
 

9. Pro nástup dítěte do MŠ je nutné lékařské potvrzení. Dítě navštěvuje mat. školu 
zdravé, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, v případě infekčních a virových 
onemocnění k nákaze dětí v kolektivu. O případných akutních  potížích svého dítěte 
informujte učitelku ranní směny. 

 
10. Se svými připomínkami, žádostmi a dotazy se obracejte na učitelky MŠ osobně nebo 

telefonicky -  tel. 737 904 815  
 

O vaše děti pečují: 
vedoucí učitelka:                              
Bc. Parmová Kateřina 
učitelky: 
Onheiserová Jindra 
Sroková Magda   
Sochorová Pavla 
školnice:                                 
Lorková Marie 

vedoucí ŠJ:                             
Chmelová Jana 

            vedoucí kuchařka: 
            Miroslava Bušová 
            kuchařka: 
            Jana Šenková 
            pracovnice provozu: 
            Eliška Stará  
             
             

 


