
INFORMACE PRO RODIČE PŘI NÁSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Milá maminko a tatínku,  
 
vítáme Vás v naší mateřské škole. 
Vaše dítě má začít navštěvovat mateřskou školu. Je to pro něho velká životní změna. 
Především již nebude stále s Vámi, ale musí se seznámit s novým prostředím, cizími lidmi 
a bude možná poprvé v životě několik hodin bez Vás. Není to pro něho snadné. Proto buďte 
v prvních dnech trpěliví k náladám a někdy i překvapivým projevům dítěte. Vše se po krátké 
době spraví a ono si rychle zvykne na svoje paní učitelky a děti. Buďte v každodenním 

kontaktu s učitelkami, přebírejte si děti od učitelek osobně  a předávejte si vzájemně zprávy 

o dítěti. 
Při vstupu do naší školy budete potřebovat: 
- obuv na přezutí (bačkorky, případně zdravotní obuv s pevnou patou. Ne pantofle!) 
- oblečení pro pobyt venku (nechcete-li, aby Vaše dítě nosilo oblečení, ve kterém přichází                   
  do mateřské školy) 
- pyžamo 
- polštář a deku (velikost do dětské postýlky) 
- povlečení a prostěradlo (opět velikost do dětské postýlky) 
- náhradní spodní prádlo 
Prosíme vše čitelně podepsané 
- balík papírových kapesníčků 
- předškoláci kartáček, kelímek a pastu na zuby (dle dohody s paní učitelkou na třídě) 
 
 Děti se scházejí od 6.30 do 9.00 hod. Vzhledem k organizaci vzdělávání je třeba, aby 
v 8.15 hod. již byly děti ve třídě. Docházka dítěte po 8:15 hod. musí být předem nahlášena. 
V 8:15 hod. se škola z bezpečnostních a organizačních důvodů zamyká.  
 V 8.30 hod. si p. kuchařka zkontroluje docházku dětí. Docházka je důležitým 
podkladem pro účtování stravného, proto děti zodpovědně a včas omlouvejte dle školního 
řádu. V případě, že potřebujete přivést dítě do školy z různých důvodů až  po 8.15 hod. 
sdělte nám informaci nejpozději do 8.00 nebo se den předem dohodněte na pozdějším 
příchodu se svojí učitelkou. V případě absence dítěte den předem informujte třídní učitelky. 
Docházka předškoláků se řídí školním řádem – pozorně prostudujte. 
 

 Stravné se hradí formou inkasa z účtu rodiče na číslo účtu školní jídelny 
(ke kterému rodiče dávají souhlas – vyplněný formulář odevzdají rodiče paní učitelce 
na třídě)  10932311 / 0100 tak, aby částka byla na účtu nejpozději do 10. dne v měsíci. 
Mimořádně lze domluvit s paní provozářkou školy jiný způsob platby. 
 V září zaplatíte jednorázovým příkazem zálohu na stravné, která bude vyúčtována    
za měsíc červen na konci školního roku 2018/2019. Výše stravného může být upravena 
dle cen potravin na trhu.  
Zálohu 1000,- Kč zašlete jednorázovým příkazem na účet školní jídelny (příkaz musí 
obsahovat Vám přidělený variabilní symbol = číslo přidělené hospodářkou školy, popřípadě 
jméno dítěte). VS pro stravné i školné bude zákonným zástupcům dítěte sdělen při nástupu 
dítěte k docházce do MŠ  (1. den),  případně  (pokud dítě nenastoupí  3. 9. 2018)  ve středu 
5. 9. 2018 hospodářkou školy (osobně, telefonicky). 
Sledujte jídelníček a všechny informace ve vstupní hale školy! 
 



 

 Školné – platbu 420,- Kč proveďte tak, aby částka byla na účtu školy nejpozději      
10. dne v měsíci. Změna částky je vždy od nového školního roku a bude včas upřesněna. 
Sledujte proto informace na vstupních dveřích školy nebo webových stránkách školy. Platbu 
přijímáme formou trvalého příkazu na číslo účtu mateřské školy 54 433 311 / 0100 (variabilní 
symbol je stejný jako u stravného a je přidělen dítěti provozářkou školy na začátku jeho 
docházky do MŠ). Na konci školního roku nezapomeňte zrušit trvalý příkaz na školné, neboť 
není-li mateřská škola o prázdninách v provozu, školné se neplatí.  
Nové děti jsou do mateřské školy přijímány na zkušební dobu tří měsíců. V den nástupu          
do mateřské školy vyplní rodiče zodpovědně „Prohlášení o zdravotním stavu dítěte“                  
(bezinfekčnost) a odevzdají učitelce na třídě.  
 V případě závažnějšího onemocnění dítěte (např. cukrovka, epilepsie, srdeční 
choroba, alergie, astma .....)  přiloží rodiče též zprávu odborného lékaře. S touto zprávou jsou 
seznámeni pedagogové školy. 
 V případě nepřítomnosti dítěte delší než 2 týdny je nutné dítě písemně omluvit.  

Do mateřské školy dávejte pouze zdravé dítě. Chráníte tak dítě své i druhých. 
Povinností zákonných zástupců (rodičů) je se seznámit se Školním řádem pro 6. mateřskou 
školu Plzeň – dostupné na  www.ekoskolka.cz.  
Provoz školy:    6.00 - 17.30 hod. 
Ranní scházení dětí:    6.30 - 9.00 hod. pozdější příchod dítěte (po 8:15 h.)  sdělí rodiče  
                                          škole nejdéle do 8.00 hod.  
Polední odchody dětí:   12.15 - 12.30 hod. 
Odpolední rozcházení:   14.30 - 16.00 hod. a 16.00 – 17.30 hod. 
V jinou dobu je mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamčena. 
Dopolední svačina: od 8.45 do 9.15 hod.  
Od rána mají děti k dispozici čaj, vodu, mléko. Denně dostávají ovoce, zeleninu.  
Pobyt  venku  a činnosti  s dětmi se uskutečňují podle Školního vzdělávacího plánu, třídních 
vzdělávacích plánů, počasí a rozptylových podmínek. 
S pokyny k pobytu dětí venku, případně cesty v dopravních prostředcích byly p. učitelky 
seznámeny a absolvovaly školení.  
Oběd: 11.45 - 12.15 hod. 
Při obědě vedeme děti ke správným návykům při stolování. Do jídla děti nenutíme,               
ale dohlížíme. Do jídelníčku zařazujeme 1x týdně bezmasá jídla, také racionální potraviny      
a denně ovoce a zeleninu. Vaříme podle hygienických norem, které jsou přísně a pravidelně 
kontrolovány Krajskou hygienickou stanicí Plzeň.  
Odpolední odpočinek: 12.15 - 14.15 hod. (po krátkém odpočinku při pohádce je s dětmi, 
které neusnou, čas vyplněn individuálními činnostmi a hrami).  
Odpolední svačina: od 14.45 hod.   
Odpolední rozcházení dětí: 14.30 - 16.00 hod. a 16.00 – 17.30 hod. častý pobyt s dětmi 
na zahradě a dopravním hřišti. 
                Na žádost rodičů je možné se dohodnout ve výjimečných případech i na jiném 
příchodu či odchodu dětí z mateřské školy. 
 Děti jsou v mateřské škole pojištěni. Za děti zodpovídá učitelka od chvíle osobního 
převzetí dítěte do osobního předání dospělé osobě. Proto žádáme všechny rodiče, aby své 

děti předávali a vyzvedávali osobně na třídách od p.učitelky.  
                V případě úrazu, či náhlých zdravotních obtíží dítěte je dítěti poskytnuta okamžitá 
pomoc učitelky a následně jsou informováni zákonní zástupci dítěte. 

http://www.ekoskolka.cz/

