
Informace k nástupu nových dětí do MŠ  

 

 

Co má mít dítě do školky: 

- papuče (ne nazouváky) 

- pyžamko (pokud bude spinkat) 

- 0,5 l plastovou láhev na pití (musí být podepsaná – děti si ji nosí každý den) 

- náhradní spodní prádlo do skříňky 

- náhradní tričko, tepláky do skříňky 

- papírové kapesníky v krabičce  

- vhodné oblečení na pobyt venku (může se umazat, v zimě teplé oblečení) 

- v případě potřeby pokrývku hlavy 

 

Provoz všech pracovišť MŠ: 6,15 – 16,15 hod. Nevoďte, prosím, děti dříve, nevyzvedávejte 

později. 

 

Školní řád – bude nový od 1.9.2022, na zač. školního roku se s ním seznámíte a podepíšete  

na schůzce, termín někdy kolem poloviny září, včas budete informováni.  

 

Evidenční list dítěte – je součástí matriky, vyplňovali jste při podání žádosti k zápisu. Je tam 

uvedeno, kdo bude dítě vyzvedávat. Pokud budete chtít dopsat během roku další osobu, nahlaste 

učitelce ve třídě. 

V případě osoby mladší 18 let (dítě vyzvedává sourozenec), je třeba vyplnit „Dohodu 

o vyzvedávání dítěte“. 

 

Strava – zajišťuje jídelna Studentů 91, Litovel.   

Je třeba se nahlásit v jídelně, dítě zaevidují, sdělte také kam bude dítě docházet (Frištenského, 

Čihadlo, Unčovice).  

Pokud dítě onemocní, máte nárok na oběd a odpolední svačinu pouze 1.den nemoci, vyzvednutí    

do 12,30 hod.            

Další dny je třeba stravu odhlásit, ale nejpozději do 10,30 hodin. Později Vám již stravu v jídelně 

neodhlásí a propadne. Doporučuji nastavení trvalé příkazu. 

Na nástěnce v MŠ visí Vnitřní řád školní jídelny. Tel. do jídelny: 585 341 484 nebo 604 667 628. 

Pokud se stane, že nenahlásíte na některý den stravu a dítě přivedete, upozorňuji předem,  

že dítě ten den do školky nepřijmeme !!  Dítě se musí stravovat vždy! 

 

Hygiena nepovoluje nosit si jídlo z domova ani odnášet nebalené potraviny ze školky, tj. 

nedojedené svačinky, rozpůlené jablíčko,…Pokud tedy víte předem, že dítě nebude některý den 

spinkat, odhlaste si odpolední svačinky. 

 

Školné – předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí. 

Celodenní: 400,-Kč      Polodenní: 267,-Kč (2/3 z celodenní částky) 

Číslo účtu: 179920754/0300 

Variabilní symbol: 302 (Unčovice) 

                               303 (Čihadlo) 

                               304 (Frištenského) 

Do poznámek uveďte jméno dítěte. 

Termín: do 15. v měsíci. Hradí se na účet nebo můžete složenkou, ne v hotovosti. 

Doporučuji opět trvalý příkaz, máte to bez starostí a nezapomenete. 

V letní prázdniny se školné mění – bývá zveřejněno s předstihem. 

 

Pokud je dítě nemocné nebo je omluveno, školné se nesnižuje.  



 

Omlouvání dětí – nejlépe telefonicky ráno. 

 

Předškolní děti mají povinnost předškolního vzdělávání – ve Školním řádu máme stanovenou dobu 

minimálně 4 hodiny denně a to od 8 –12 hodin. V době prázdnin (jarní, podzimní, atd..) se na děti 

povinnost nevztahuje – mohou si udělat prázdniny. 

 

V případě mimořádné situace – uzavření MŠ z důvodu Covidu – poskytujeme distanční vzdělávání 

(vzdělávání na dálku) pouze předškolním dětem. 

 

Akce –  během září budeme vybírat zálohu pravděpodobně 500,-Kč na pololetí (dohodneme se      

na schůzkách). Na konci školního roku proběhne vyúčtování. 

 

Pokud půjde dítě po obědě – doporučuji jej vyzvedávat od 12 - 12,15 hod., odpoledne nejdříve      

od 14,45 hod. 

 

Ráno děti voďte do 8 hodin, maximálně do 8,15 hod. - je stanoveno ve Školním řádu. Pozdější 

příchody a zvonění u dveří narušují činnosti. 

 

Zahradu rodiče s dětmi využívat nemohou, nevoďte tam ani zvířátka, zákaz kouření platí ve všech 

prostorech MŠ. 

 

Akce – sledujte nástěnky v MŠ a webové stránky (ms.litovel.net) 

 

Konzultace – pokud budete mít zájem, máte možnost se domluvit předem s učitelkou na konzultaci. 

 

Plavání –kapacita je omezená, přednost mají předškolní děti. 

 

MŠ Frištenského a Čihadlo mají u vstupu kameru a zvonek, vstupujte do budovy jednotlivě,        

aby měl personál představu o tom, kdo přichází. Chceme zabránit vstupu cizích osob. 

 

V případě dotazů mne kontaktujte: 

mail: ms.frist.litovel@volny.cz nebo na telefonu: 585 342 702, 601 391 801. 

 

Doufám, že se děti do školky těší a bude se jim u nás líbit. 

 

Bc. Petra Sajičová, ředitelka MŠ 
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