
 

 

 

 

Důležité informace pro rodiče 

 Dítě přijímané do MŠ by mělo zvládat základní sebeobslužné činnosti 

(nepomočování, použití toalety, oblékání, svlékání, obouvání, 

samostatné při stolování). 

 Rodiče mohou s paní učitelkou domluvit adaptační program. 

 Do MŠ patří děti jen zdravé, učitelky mohou (v zájmu zachování 

zdraví ostatních dětí) děti s nachlazením, či jiným infekčním 

onemocněním nepřijmout.  

 Dítě rodič předává osobně paní učitelce, teprve poté opouští školu.  

 Při předávání je povinen ohlašovat veškeré údaje o zdraví dítěte i o 

výskytu infekčního onemocnění v rodině. 

 Rodiče ohlašují důležité změny v osobních údajích dítěte. 

 Rodič je povinen dítě vždy omluvit v době nepřítomnosti telefonicky 

nebo SMS. Známou absenci oznámit předem. 

 Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte zmocnit osoby dle 

uvážení, tito budou zapsáni do Evidenčního listu. 

 Termíny k úhradě stravného a úplatu za vzdělání je nutné 

bezpodmínečně dodržet. 

 Rodič má právo být informován o individuálních pokrocích svého 

dítěte v rozvoji učení a domlouvat se s učitelkou o společném 

postupu ve výchově. Spolupracujeme. 

 Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo 

ředitelkou školy. 



 Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u 

ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo je podstoupí 

nadřízeným orgánům. 

 Rodiče se ve vlastním zájmu informují o akcích školy, čtou nástěnku 

a spolupracují se zaměstnanci školy. 

 Ukončení předškolního vzdělávání je možno dle §35 zákona 

č.561/2004 Sb., (Školský zákon) 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní  

předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny 

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje 

provoz MŠ) ukončení doporučí lékař 

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání 

v MŠ, nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném  

termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín 

 

Telefonní čísla:  MŠ 728 854 566 

ZŠ 727 856 995 

ŠJ 702 156 050 

Vaše sluníčkové učitelky: Liběna Svobodová DiS. a Eva Kodalíková 

 

 

 

 
 


