
MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROČICE 
 
 
CO VŠECHNO VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE V MŠ 
 
 
DO TŘÍDY 
- pohodlné hrací oblečení (tepláky, elasťáky, sukénku, vše nejlépe na gumu) 
- přezůvky - papuče s pevnou patou a špičkou (klasické, bez zapínání a tkaniček) 
- náhradní oblečení uložené ve skříňce (spodní prádlo, triko, tepláky – elasťáky,   
  punčochy, ponožky)                        
- plastový hrníček k pitnému režimu ve třídě 
 
 
NA POBYT VENKU 
- vždy vhodné oblečení v závislosti na ročním období 
- pevnou obuv (u mladších dětí nejlépe na suchý zip) 
 
 
POKUD DÍTĚ BUDE SPÁT 
- pyžamo 
- polštářek není potřeba, dodá MŠ 
- u starších dětí zubní kartáček a zubní pastu (všechny zubní pasty sesbíráme a  
  budeme je postupně používat během šk.roku) 
 
 
Všechny tyto věci podepište nebo označte, aby nedocházelo k záměnám. 
 
 
NA ZAČÁTEK ŠK.ROKU, PROSÍM, PŘINESTE (NEJPOZDĚJI DO KONCE     
ZÁŘÍ) TYTO HYGIENICKÉ POTŘEBY: 
- toaletní papír (4 ks) 
- tekuté mýdlo 
- papírové kapesníky 2x (krabice nebo klasické balení) 
- vlhčené ubrousky 
- papíry do kopírky 1x 
 
PROVOZ MŠ: 6:30 – 16:30 hod. 
SCHÁZÍME SE: OD 6:30 – 8:30 hod. (NEJLÉPE DO 8.00 hod.) 
ROZCHÁZÍME SE: PO OBĚDĚ    12:30 – 13:00 hod. 
                               ODPOLEDNE 15:00 – 16:30 hod. 
 
 
PROSÍME (VŽDY) O NAHLÁŠENÍ VEŠKERÝM ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE 
BYDLIŠTĚ, ZAMĚSTNÁNÍ, TELEFONNÍCH ČÍSEL ... APOD. 
 
 
 
 
 



 
FINANČNÍ NÁKLADY NA ŠK.ROK 2014/2015 
 
ŠKOLNÉ (MIMO DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU) 
celý den  300 kč/měsíc 
 
Nutné zaplatit vždy do 15. v měsíci v hotovosti uč. MŠ. 
 
STRAVOVÁNÍ bude zajišťovat ZŠ Olšany u Prostějova – viz. Vnitřní organizační řád 
ŠJ u Prostějova – Organizace a provoz výdeje MŠ (bude viset na nástěnce MŠ). 
Stravné se hradí vždy do 20. předcházejícího měsíce převodem na účet. 
Při nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit den předem do 11:00 hod. v MŠ – 
uč., popřípadě telefonicky na ŠJ. V případě, že dítě nebude včas odhlášeno, jste 
povinni stravu uhradit a oběd si v MŠ vyzvednout do 13:00 hod. do vlastního 
jídlonosiče. Přihlašování po nepřítomnosti musí být rovněž den předem, jinak bude 
dítě přijato pouze s vlastní stravou. V případě nemoci – 1.den si můžete oběd 
vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Další dny bude dítě odhlašováno – dle Vyhlášky 
o školním stravování není nárok na odnášení stravy déle než 1. den nepřítomnosti. 
 
 
 
 
 
ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD 
bude podle věku takto 
I. tř. 4 - 7 leté děti (14 dětí)  p. uč. Mgr. Zdenka Novotná 
                                             
II. tř. 3 - 4 leté děti (14 dětí) p. uč. Jana Beranová 
 
- p.uč. Bc. D. Klapetková 
- p.uč. Bc. L. Cígrová 
 
Dotazy, připomínky nebo pohovory o Vašem dítěti je možno provádět denně p. 
s učitelkami. V zájmu dobré spolupráce rodiny a MŠ pečlivě sledujte vývěsky 
s informacemi, nástěnky, navštěvujte třídní schůzky. 
 
I. třída 4 – 7 leté 
charakteristika třídy 
4 – 5 leté - rozvoj schopností, dovedností, poznatků, postojů a hodnot v míře 
                  odpovídající věkovým a individuálním potřebám a možnostem 
5 – 7 leté – dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické, 
                   interpersonální, sociálně – kulturní a enviromentální 
 
 
II. třída 3 – 4 leté děti 
charakteristika třídy: adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy 
slušného chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj 
hrubé motoriky 
 
  


