
 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ 

 
Informace o MŠ: 
Adresa:                Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,  

                                                        příspěvková organizace   

                                                        Hlavní 85,691 27  Popice 

Telefon:                519 415 554 

Mobilní telefon:               608 801 105 
www.stranky:                             www.mspopice.cz 

E – mail                                          ms.popice@seznam.cz 

Ředitelka školy:                            Mgr. Blanka Šťastná 

Provoz MŠ:   7.00 – 16.00 hodin 

Provoz ŠJ :                                      6.00  - 14.30 hodin    

 

Zaměstnanci MŠ:                            Irena Kondlerová-učitelka 

                                                        Marie Málková-učitelka 

                                                        Lenka Matulová-učitelka  

                                                         

                                                        Jana Fialová – domovník  

Zaměstnanci ŠJ:                              Jana Šimkovičová-kuchařka 

                                                        Marie Zopfová-kuchařka 

                                                        Hana Chalupová-provozář 

                                                        Hana Chalupová-účetní 

 

Přerušení a omezení provozu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Zpravidla se jedná o prázdniny.   

 

Stravování: Jídlo se dětem podává třikrát denně. Stravné se platí zálohou do 20. dne  

                                                         v měsící a vyúčtování se provádí  na konci školního roku.. Odhlášky a 

přihlášky nejpozději daný den do 7.00 hodin osobně nebo 

                                                         na tel.  519 415 445 nebo 608 801 105. 

                                                         V případě náhlé nepřítomnosti je možné si jeden den oběd odebrat za 

nezměněnou cenu v MŠ  v 12.00 hodin . 

 

Organizace pobytu dětí v mateřské škole: 
          

           7.00 - 9.30 hod.                    scházení  dětí do 8.15 hod., hry, zábavné činnosti, výchovně   vzdělávací  

                                                        činnosti podle potřeby a zájmu dětí                              

           8.30 -    9.20 hod.                 postupné svačinky 

           9.15 -  11.45 hod.                 pobyt venku  

         11.30 -  12.30 hod.                 podávání oběda 

         12.20 - 14.00 hod.                  odpolední odpočinek  - děti poslouchají pohádku a spí 

         12.20 -  13.15hod.                   odpolední odpočinek  - děti ,které nespí vstávají a věnují  se odpoledním   

                                                          činnostem  

         14.15 -  14.40 hod.                   svačina 

         14.40 -  16.00 hod.                   zábavné a hravé  činnosti  

 

Dítě si v MŠ bude: hrát, cvičit, kreslit, malovat, modelovat, zpívat, tancovat, chodit do divadla a 

kina, na koncerty, výstavy, jezdit na výlety, slavit vánoce, velikonoce, 

narozeniny …. 

 

Dítě do MŠ potřebuje:                -hrníček z umělé hmoty na pití 

- papuče s pevnou patou 

-fotografii na skříňku 

- u malých dětí rezervní prádlo 

 

Pro pobyt venku:                          Podle počasí a ročního období připravte dítěti, aby si mohlo hrát bez obav z ušpinění 

- šusťákovou soupravu 

- krátké kalhoty, tričko, pokrývku hlavy,  

- oteplovačky, bundu, rukavice  

- vždy kapesník ve venkovním oděvu 

- starší obuv 

http://www.stranky/


 

 

Docházka dětí do MŠ: Každé z dětí má přidělenu svoji značku. Ve třídě pracují s dětmi  učitelky, 

střídají se pravidelně na ranní a odpolední službě 

 V zájmu dítěte jej nenechávejte v MŠ příliš dlouho, obzvlášť v začátcích 

docházky. V případě, že potřebujete dítě přivést nebo vyzvednout mimo 

obvyklou dobu domluvte se předem s učitelkou  

Rodiče nebo jejich zástupci doprovodí dítě do MŠ a  předají učitelce, která 

převzetím přebírá za dítě odpovědnost 

 Do MŠ se přijímají pouze děti zdravé. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci, 

navštivte lékaře, pokud se příznaky projeví v MŠ, vyrozumíme o tom rodiče. 

Je proto nutno nahlásit platné telefonní číslo domů i do práce a  každou 

změnu v průběhu roku. 

 Učitelky musí znát přesně zdravotní stav dítěte. Je nutno hlásit v MŠ každou 

změnu zdravotního stavu po celou dobu docházky do MŠ. 

                                                         Léky se v MŠ nepodávají !  

 Každou nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba osobně nebo telefonicky omluvit.  

 Odvádět děti z MŠ mohou kromě rodičů i jimi pověření zástupci na základě 

písemného zmocnění / dají-li rodiče plnou moc osobě mladší 18-ti let, 

přebírají veškerou odpovědnost za bezpečí odváděného dítěte/ 

 

Ukončení docházky:               Ředitelka  MŠ může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání    

                                                         dítěte jestliže :    

 

                                        - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního        

                                              vzdělávání po dobu delší  než 14 dní 

                                            - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 

                                            - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař  nebo školské  

                                              poradenské zařízení 

                                            - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání                                             

                                              v MŠ nebo úplatu za  školní stravování / §123 / ve stanovených termínech a  

                                              nedohodne s ředitelkou  MŠ jiný termín úhrady 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání : 
 

 Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu činí 300 ,- Kč  a za vzdělávání 

dítěte v dopoledním provozu činí  200 ,-Kč za příslušný kalendářní měsíc pro  školní rok 2015/2016. 

Bezúplatně jsou vzdělávány děti, které v době od 1.9. do 31.8.aktuálního školního roku  dosáhnou 6 let . 

Děti s odloženou školní docházkou od 1.1.2013 platí úplatu za předškolní vzdělávání.. 

 

 

Vstup dítěte do MŠ: 

                                                                                                                                             

Dětské reakce na odloučení od matky a zvykání si na nové prostředí v MŠ  je rozmanitá. Některé děti se změnou 

vyrovnávají snadno, jiné jsou  ustrašené, plačtivé. Naší snahou je vstup  do MŠ dítěti co nejvíce usnadnit. Na 

vhodné postupy při zvykání dítěte  se domluvíme individuálně   podle potřeb dítěte a rodičů při nástupu  do MŠ. 

Přechod z rodiny do MŠ můžete dítěti usnadnit tím, že ho úměrně jeho věku povedete k samostatnosti  ( hygiena, 

sebeobsluha, návyky stolování ..), dáte mu možnost stýkat se s vrstevníky, budete jej zvykat na odloučení od 

matky. Z počátku roku jej nenechávejte v MŠ dlouho!  I rodiče se od dítěte těžko odpoutávají, dítě to vycítí a 

projeví se to v jeho chování. Snažte se před dítětem nedávat své obavy najevo.  

 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi rodiči a  šťastné a spokojené děti v MŠ Popice. 

 

Mgr. Blanka Šťastná  -  ředitelka školy a celý  kolektiv   MŠ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


