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      Informace pro rodiče 
 

Provoz MŠ:              od   6:30 hodin   do   16:30 hodin 
(Provoz v jednotlivých třídách bude zveřejněn koncem srpna.) 
Omlouvání dětí:        do   7:30 hodin na mobil 774 932 645 

 

Kontakt MŠ:    tel. 516 452 803, 516 802 529 
                         Mob:   774 932 695 vedoucí stravování 
                                     777 076 395 zástupkyně ředitelky 

                                     Web:    www.msboskovice.cz  
Naše MŠ nabízí: 
• Smíšené třídy, individuální přístup, skupinovou práci s dětmi. 
• Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ. 
• Základní i speciální logopedickou péči ve třídě Zajíčci. 
• Pobyt dětí v Přírodní učebně. 
         
Co potřebuje dítě do MŠ: 
• Hrací kalhotky do pasu s kapsou na kapesník. 
• Zástěrku nebo sukénku s kapsou na kapesník. 
• Náhradní spodní prádlo, a oblečení (zejména u malých dětí). 
• Bezpečné přezůvky s pevnou patou (ne pantofle!). 
• Pyžamo nebo noční košilku (v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho 
odnesete domů) 
• Oblečení pro pobyt venku, dle ročního období - (starší oblečení, starší 

obuv). 
• 2 balení papírových kapesníků (1x balení 10 x10 ks a 1x krabička tahacích 

kapesníků) 
• Předškoláci – 1 balík kancelářských papírů. 

 

PROSÍME VŠECHNY VĚCI PODEPSAT!!! 
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PŘEDEJDETE PŘÍPADNÉ ZÁMĚNĚ ČI ZTRÁTĚ. 

 

Co by dítě při nástupu do MŠ mělo umět? 
• obouvat a zouvat papuče a boty (tkaničky zaváže paní učitelka), 
• poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané), 
• oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (paní učitelka připraví, 

nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit), 
• vydržet sedět při jídle u stolu, 
• samo se najíst lžící, pít ze skleničky, 
• jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik), být zvyklé přijímat 

různorodou stravu – v případě, že je dítě alergické na některý druh 
potraviny, potřebuje MŠ vyjádření odborného lékaře, 

• umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek, 
• používat záchod-včas si dojít, utírat si zadeček (s dopomocí učitelky),  
• používat kapesník, vysmrkat se, 
• zvládat chůzi po schodech. 

 

Školné – úplata za vzdělávání 
Základní částka činí 500,- Kč za měsíc. Úplatu zákonný zástupce hradí od 
přijetí do MŠ tj. od 1.9.2020 (i v případě, že by dítě nastoupilo do MŠ 
později). Ředitelka MŠ každoročně vydává Vnitřní předpis o úplatě za 
předškolní vzdělávání. 
 
Placení stravného a školného:  
Placení školného a stravného (vždy jednou celkovou částkou), probíhá na 
základě Dohody vždy bezhotovostní formou zálohy na účet MŠ tak, aby 
byla nejpozději 15. den předchozího kalendářního měsíce připsána na 
náš účet. Tuto Dohodu najdete na webu školky pracoviště Komenského 
v Informacích ke stravování. Dohodu si vytisknete, čitelně vyplníte a 
odevzdáte první týden v září p. učitelce ve třídě. 
V seznamu přijatých dětí bude u Vašeho registračního čísla i variabilní 
symbol, pod kterým budete zasílat platby. (První platba bude od srpna.) 
Bližší informace spolu s číslem účtu MŠ najdete na 
www.msboskovice.cz  pracoviště Komenského – viz Informace ke 
stravování 2020/20201.  
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Denní normativ stravného: 
3-6 let denní normativ 36,- Kč záloha 1300,- Kč                 
6 let (předškoláci) denní normativ 36,- Kč záloha 800,-  
7-10 let (odklad šk.docházky)  denní normativ 40,- Kč záloha  900,- Kč    
 
Bezpečnostní zajištění budovy MŠ: 
Vstup do budovy pro rodiče je zajištěn pomocí čipů a vymezen pevně 
stanovenými časovými úseky. Děti jsou předávány a vyzvedávány osobně ve 
třídě. Informace ohledně čipů viz. příloha ČIPY. 

R od i če  za  s eb ou  vž d y  za v í r a j í  v s tupn í  d ve ř e  
a  n eum o žň uj í  sou ča sn ě  vs tup  j in é  oso by .  

 

Kontakty v případě dotazů: 

Zástupkyně ředitelky: Renata Klimešová – 777 076 395 

                      e-mail – renata.klimesova@msboskovice.cz  

Vedoucí stravování: Jaroslava Šumberová – 774 932 654 

                            e-mail – jaroslava.sumberova@msboskovice.cz  

 
 

 
KRÉDO NAŠÍ MŠ:  

„SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÝ RODIČ.“ 
 

Těšíme se na vás. 


