
INFORMACE PRO RODIČE  NA  ŠKOLNÍ ROK 

2020/2021  
 

Zahájení školního roku: v úterý 1. září 2020  

 

Provozní doba MŠ: 

Mateřská škola se otevírá v 7.00 hod., uzavírá v 16.30 hod.  

 

Odhlašování dětí:  

-  den předem do 9 hodin a v pátek na pondělí na tel: 603 937 011 
třída Včeličky - nová budova  
 

Vyzvedávání obědů:                                             

První den nepřítomnosti dětí si mohou rodiče po domluvě vyzvednout oběd do 12.00 

hod. do vlastních přinesených a podepsaných nádob, další dny již nelze. 

 

STRAVOVÁNÍ: 

Stravování zajišťuje ZŠ Jungmannova 813, Kuřim.  

Vedoucí školní kuchyně: p. Alena Špačková. tel: 541 230 342 kl. 25 

 

č. účtu ŠJ: 6939641/0100 

 
Platby: trvalý příkaz měsíc předem do 20. v měsíci (např.  září do 20. srpna) 

            záloha celodenní docházka.........................................960,-Kč 
             

 

MĚSÍČNÍ POPLATKY NA NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ČINÍ 450 KČ: 
  platit převodem na účet nejpozději do 15. dne v měsíci 

 je možné platit na období září – prosinec, tj. 4 x 450 Kč- 1800 Kč uvést v poznámce 

(období 9-12/2020) (uhradit nejpozději do 15. 9. 2020) a (období 1-6/2021) leden až 

červen, tj 6 x 450 Kč-2700 Kč (uhradit nejpozději od 1.1. - 15.1. 2021) 

 

- poplatky prosím uhraďte  na účet MŠ 

č. účtu : 2028269369/0800 
 

 rodiče dostanou variabilní symbol a uvedou  jméno dítěte (ve výjimečných případech lze 

hradit po předchozí domluvě s ředitelkou školy  hotově do pokladny) 

 

 PŘEDŠKOLNÍ  DĚTI, KTERÉ  PLNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU 
 (děti, které dosáhnou ve šk. roce 2020/2021 věku 6ti let a děti s odkladem školní docházky) 

JSOU OD NEINVESTIČNÍHO POPLATKU OSVOBOZENY 
 

 
 



OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ  Z DOCHÁZKY DO MŠ: 
a) děti plnící povinnou předškolní docházku řádně omlouvat telefonicky do 9.00 hod. a 
rovněž písemně (FORMULÁŘ- Omluvenka z povinné předškolní docházky- k dispozici  ve 
třídě u pí. učitelky)-odevzdat omluvenku učitelce 1. den nástupu dítěte do MŠ po absenci 
(první den nepřítomnosti mají nárok na oběd, další dny nikoliv) 
 
b) ostatní děti- telefonicky do 9.00 hod. (první den nepřítomnosti mají nárok na oběd, další 
dny nikoliv) 
 

- OSOBNĚ PŘEDAT DÍTĚ UČITELCE DO TŘÍDY.  
- Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených 

zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě nebo  školní zahradě rodičům nebo zástupcům 
předají. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného zmocnění 
vystaveného zákonným zástupcem dítěte (FORMULÁŘ- Zmocnění k vyzvedávání dítěte, 
k dispozici i  na webových stránkách MŠ). 

 

Co budou děti potřebovat v MŠ: 

 pohodlné oblečení do MŠ  a  na ven (nejlépe tepláčky, legíny- v pase na gumu) 

 přezůvky s pevnou patou, NE PANTOFLE a CROCS!, gumáčky, pláštěnka (nechat stabilně 

v MŠ), sportovní obuv na suchý zip ( tkaničky pouze kdo zvládá samostatně) 

 pyžamko-pro děti, které chodí z MŠ odpoledne 

 případně plyšáčka na spaní, který bude zůstávat v MŠ 

 náhradní oblečení- tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláčky či legínky- vložte prosím do 

tašky na háčku v přihrádce Vašeho dítěte 

 hřeben na šňůrce 

 v zimě rukavice (palčáky) na gumě provlečené a připevněné za poutko u bundy či 

kombinézy 

Milí rodiče, všechny věci Vašeho dítěte prosím  PODEPIŠTE! 

 

OD RODIČŮ VYBÍRÁME NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU:  

-6x toaletní papír (jemný) 

-2x balíky papírových kapesníčků  

-4x krabičku s papírovými kapesníčky 

-1x balení kuchyňských utěrek 

-1x balení ubrousků po 100 Ks 

-1l tekutého mýdla ( dezinfekční) 

-2 x sáčky do odpadkového koše vel. 60l 

-1x svačinové sáčky s uchy 

-1x vlhčené ubrousky-velké balení 

Předejte prosím paní hospodářce na  třídě od 2. týdne do konce září 2020. Děkujeme. 

 

 

DO ŠKOLKY PROSÍM NENOSTE BONBÓNY A ŽVÝKAČKY. Děkujeme. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS  A VAŠE DÍTĚ!     


