
 

 

 
INFORMACE PRO RODIČE 
 

 
 
Provoz MŠ  -  6:30 - 16:30 hod 
 
 ranní příchod od 6:30 - 8:30 
 odchod po obědě  

o 12:00 – 12:30 – Kuřátka 
o 12:30 – 13:00 –  Liščátka 

 odpolední odchod od 14:30 - 16:30 
 
V těchto časech je školka pro rodiče přístupná při použití čipu. Dbejte na zavírání hlavního vstupu do 
MŠ a dveří do šatny. 
 

 Při příchodu předejte dítě učitelce a sdělte případné informace týkající se momentálního 
zdravotního stavu dítěte. 

 
 Z provozních důvodů bývají třídy spojeny do jedné (vždy brzy ráno a pozdě odpoledne). 

 
 Odchody dětí po obědě zaznamenávejte křížkem do docházkové tabulky, která visí v šatně na 

dveřích do tříd. Vyznačeným křížkem do 8:30 na daný den je odhlášena odpolední svačinka. 
Vykřížkovat tabulku můžete i na celý měsíc dopředu.  

 
 Seznamte se se Školním řádem mateřské školy, který je přístupný v šatně MŠ a na webu 

školy. Věnujte mu, prosím, pozornost. 
  
 
Informace ke stravování 
 

 Pro přihlášení nového strávníka je nutné přinést vyplněnou přihlášku do školní jídelny.  
 Informace k provozu školní jídelny včetně cen naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny, který 

je přístupný v šatně MŠ a na webu školy. Věnujte mu, prosím, pozornost. 
 

Odhlašování i přihlašování obědů: 
 telefonicky 

o 464 620 760 – pevná linka školní jídelna (pouze volat) 
o 737 546 540 – mobil školní jídelna (volání nebo sms) 

 prostřednictvím elektronické omluvenky na webových stránkách školy www.skolanekor.cz 
 

 Celodenní jídlo odhlašujte den předem do 13:30 hod. 
 V případě náhlého onemocnění je možné si v první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče 

ve ŠJ v čase mezi 10:45 až 11:00 hod. 
 Po absenci přihlašujte návrat dítěte do školní jídelny také den předem do 13:30 hod. 

http://www.skolanekor.cz/


 

 

 Odpolední svačinku lze odhlásit do 8:30 hod daného dne křížkem do tabulky na dveřích tříd 
MŠ (viz. výše). 

 
 
Informace ke školnému 
 

 Děti, které dosáhnou v daném školním roce věk šesti let, nebo děti s odkladem školní 
docházky, školné neplatí. 

 O letních prázdninách, kdy je přerušen provoz mateřské školy, je školné sníženo.  
 Informace ke školnému naleznete ve směrnici Úplata za předškolní vzdělávání, která je 

přístupná v šatně MŠ a na webu školy.  
 
 
Informace k platbám 
 

 Školné i stravné plaťte formou měsíčních záloh nejpozději do 25. dne předcházejícího 
měsíce. (V září uhraďte platbu 2x – za září a říjen).  

 Platby hraďte převodem na účet školy 2801980044/2010.  
 Variabilní symbol Vašeho dítěte obdržíte od vedoucí stravování Hany Adamcové - tel.č. 

464 620 760, mob. 737 546 540 (var. symbol je stejný pro všechny platby). Do zprávy pro 
příjemce pište celé jméno dítěte. 

 Placení školného i stravného je třeba provést ve dvou platbách (zvlášť školné a zvlášť 
stravné). 

 
  
Seznam věcí při nástupu do MŠ 
 

 bačkorky (příp. sandále - ne pantofle), které si dítě umí samo obout! 
 hrneček na pití (s ouškem) 
 zubní kartáček a pastu-  pouze třída starších dětí 
 pyžamo (Při výměně lůžkovin si děti odnesou na vyprání domů – bude připravené v boxíku 

v šatně. Čisté vždy předejte paní učitelce.) 
 oblečení do třídy + náhradní oblečení: několikero spodní prádlo, ponožky, trika, tepláky   
 Náhradní oblečení je nutné dle potřeby pravidelně doplňovat. 
 Oblečení, které dítě aktuálně nosí, dávejte v šatně do přihrádky, náhradní oblečení do 

látkového boxíku.   
 oblečení na pobyt venku a pokrývku hlavy dle aktuálního počasí (počítejte s velkou 

pravděpodobností znečištění) 
 holínky, pláštěnku a pogumované kalhoty (děti by měly mít celoročně v šatně) 

 
Veškeré věci, oblečení i obuv musí být podepsané, neoznačené kusy nehledáme. 
 
 
 
 
 



 

 

Absence dítěte v MŠ, omlouvání 
 

Do školky mohou pouze zdravé děti bez rýmy a kašle, v případě střevních obtíží je nutná domácí 
péče nejméně 3 dny.  
 
Omlouvání dítěte učitelkám v MŠ:    ráno do 8 hod 

 telefonicky    
o pevná linka MŠ: 464 620 761 
o mobil MŠ: 605 375 577 

 prostřednictvím elektronické omluvenky na webových stránkách školy www.skolanekor.cz 
(Omlouvat dítě elektronickou omluvenkou můžete předchozí den, ne pokud dítě náhle 
onemocní a potřebujete ho odhlásit ráno - pak volejte ráno do 8 hod.) 

 přímo učitelce na třídě (pokud o absenci víte dopředu) 
 
Pro předškoláky je povinná předškolní docházka povinná, v případě nemoci nebo absence je nutné  
nepřítomnost zaznamenat do omluvného listu u učitelek na třídě. 

 
 
Rady pro rodiče 
 

 Sledujte pozorně e-maily zasílané MŠ a nástěnku v šatně MŠ a aktuality na dveřích tříd, 
naleznete zde důležité informace o chodu MŠ, plánovaných akcích, jídelní lístek apod. 

 Sledujte také web školy www.skolanekor.cz, kde je zveřejněn plán akcí ve sdíleném Google 
kalendáři (který je průběžně aktualizován), jídelní lístek, elektronická omluvenka s možností 
odhlášení stravy, informace o škole a aktuality z průběhu školního roku. 

 Voďte děti do MŠ včas, pozdní příchod narušuje ranní činnosti, pozdním příchodem ošidíte 
vaše dítě o výtvarné činnosti, ranní hru, o hudební chvilku a ranní cvičení. 

 Zbytečně neprodlužujte loučení. S dítětem se rozlučte už v šatně dle jeho individuálních 
potřeb, důvěřujte vaší paní učitelce. 

 Máte-li nějaké pochybnosti, požadavky - obraťte se na paní učitelku, pokud to nebude 
možné vyřešit ihned, paní učitelka si po dohodě s Vámi domluví termín schůzky a způsob 
řešení. 

 Sledujte pravidelně boxíky v šatně, doplňujte náhradní oblečení dle aktuálního počasí. 
 Denně sledujte krabici „ztráty a nálezy“ a sušáky v šatně - vždy před odchodem domů je 

nutné oblečení vašeho dítěte odebrat, neuklizené oblečení ze sušáků učitelky netřídí. Mokré 
oblečení nenechávat v MŠ - dosušit doma. (Elektrické topení se po uzavření školky vypíná.)     

 Sledujte výrobky dětí na nástěnkách, hovořte s nimi o tom. 
 
 
Další 
 
Fotky z akcí naleznete na: rajce.cz, materinkanekor 
Jméno: Školka 
Kód: 143 
Facebooková stránka (název profilu - Mateřská a základní škola Josefa Luxe Nekoř) 
Webové stránky školy www.skolanekor.cz 

http://www.skolanekor.cz/
http://www.skolanekor.cz/

