MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, příspěvková organizace, U Školky
412, 25101 Nupaky
Telefon do MŠ: hlavní budova 314 314 416, vedlejší budova 314 314 293,
e-mail na odhlašování: klubickoomluvy@volny.cz
telefon ředitelka: 737 982 898, e-mail ředitelka: skolkaklubicko1@volny.cz

Informace pro rodiče
1. Školní rok začíná 1.9. 2018, nástup do MŠ 3.9.2018
2. Provoz mateřské školy: hlavní budova U Školky 412 od 7,00 -17, 00 h.
vedlejší budova U Školky 509 od 7,00 -17,00 h.
3. Personální zabezpečení:
statutární orgán:
Mgr. Jana Prekopová, ředitelka Mateřské školy Klubíčko,
učitelky :
Lenka Fořtová
Adéla Šťastná
Bc. Veronika Mühldorf
Romana Kovářová
Lucie Sůvová
asistentky pedagoga: Mgr. Natalia Slovanská
Jitka Krosnářová
školnice:
Jana Jodasová
pracovnice na úklid a pomoc při výdeji jídla: Jana Pavlíková
pracovnice v kuchyni: Lucie Sůvová
4. Kapacita: Mateřská škola je 3 třídní s kapacitou 61 dětí, z toho hlavní budova U Školky
412 - 2 třídy s kapacitou 33 dětí a vedlejší budova U Školky 509 - 1 třída s kapacitou 28
dětí
5. Školné: 1.000,- Kč/ měsíčně, děti plnící povinnou předškolní docházkou neplatí (děti
narozené do 31.8.2013)
Stravné: 49,- Kč/den
Stravně a školné se hradí do 10.dne v měsíci na účet mateřské školy: 43-5570770237/0100
s uvedením jména dítěte.
Školné se nevrací, stravné se platí zálohově na celý měsíc, v dalším měsíci budou odečteny
neodebrané, odhlášené obědy. Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí ústně, telefonicky na
t.č. 314 314 416, 314 314 293 anebo e-mailem: klubickoomluvy@volny.cz a to do 16,30
předchozího dne. V krajném případě nejpozději do 7,30 h. téhož dne. Na pozdější omluvu
vzhledem k tomu, že jídlo se dováží a předem objednává, nemůže být brán ohled a stravné se
ten den počítá jako spotřebované. Z hygienických důvodů je zakázáno vnášení jakéhokliv
jídla do MŠ. Alergie dítěte vyznačit do Evidenčního listu!
6. Pojištění dětí: Pojistné se sjednává a hradí z neinvestičných nákladů Mateřská škola
hromadne na celý rok.

7. Fond rodičů: kulturní akce za dítě na školní rok: 1.000 Kč /ročne. Prosíme uhradit na účet
mateřské školy do konce října 2018. Objednáno bude pouze tolik představení a akcí, na kolik
budou peníze – spravidla 1x měsíčně, předejdeme neustálému vybírání peněz.
Děti potřebují:
- do MŠ na převlečení pohodlné oblečení, které si mohou samy obléci a svléci – děti se
převlékají na pobyt ven
- do MŠ pohodlnou, ale pevnou obuv: bačkory, sandálky /ne pantofle ani crocsy!!!/ -snadné
obouvání
- pyžamo, pokud zůstávájí na odpočinek (praní lůžkovin zabezpečuje MŠ)
- na vycházku a zahradu vhodné oblečení podle počasí (chodí se ven denně, kromě silného
deště, mrazu, nebo smogové ), holínky možno uložit v šatně, pláštěnka, boty nejlépe na suchý
zip, tepláky, tenisky. Podle hygienických předpisů dítě musí mít jiné oblečení na pobyt venku
a jiné do třídy (ušpinění, písek, mokro, ...)
- náhradné oblečení do MŠ (spodní prádlo, ponožky, triko a pod.) v šatně ve své kapse
- zástěrku na pracovní činnosti, při kterých je zvýšené riziko ušpinění (malování, modelování)
- kartáček na zuby – podepsaný
- mít osvojeny hygienické návyky, umět se samostatně najíst, přiměřeně věku komunikovat
Všechny osobní věci dětí je potřebné podepsat!!!
Prosím přineste dětem:
1x zubní pasta
2 krabice papírových kapesníků
1x vlhčené hygienické ubrousky
Děti předávejte osobně učitelce nebo zaměstnaci MŠ, neposílejte děti do třídy samotné.
Příchod dětí do MŠ:
od 7,00 -8,00 h., později jen po dohodě s učitelkou (lékař a pod.)
Vyzvedání dětí po obědě: od 12,20 do 12,30 h.
Po odpočinku:

15,00-17,00

Žádáme rodiče o dodržování provozní doby a přivádění dětí bez příznaků nemoci!
Do MŠ je zákaz vnášení elektronických hraček a zařízení, Lega a koloběžek, odrážedel a
kol!
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jana Prekopová
ředitelka MŠ Klubíčko

