MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROČICE
CO VŠECHNO VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE V MŠ
DO TŘÍDY
- pohodlné hrací oblečení (tepláky, elasťáky, sukénku, vše nejlépe na gumu)
- zdravotně nezávadné 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)
- dle počasí i pláštěnku a gumáky
POKUD DÍTĚ BUDE SPÁT
- pyžamo
- polštářek (přinesou si pouze nově příchozí děti)

Všechny tyto věci podepište nebo označte, aby nedocházelo k záměnám.

PROVOZ MŠ: 6:30 – 16:30 hod.
SCHÁZÍME SE: OD 6:30 – 8:15 hod. (NEJLÉPE DO 8.00 hod.)
ROZCHÁZÍME SE: PO OBĚDĚ 12:15 – 12.30 hod.
ODPOLEDNE 15.00 – 16:30 hod.
PROSÍME (VŽDY) O NAHLÁŠENÍ VEŠKERÝCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE
BYDLIŠTĚ, ZAMĚSTNÁNÍ, TELEFONNÍCH ČÍSEL ... APOD.

FINANČNÍ NÁKLADY NA ŠK. ROK 2022/2023
ŠKOLNÉ (MIMO DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU)
celodenní 300 kč/měsíc
polodenní 200 kč/měsíc
Školné se hradí v hotovosti uč. každý měsíc vždy do 15 v měsíci nebo bankovním převodem.
Platba bankovním převodem však musí být uhrazena jednorázově a to za období září –
prosinec (což činí 1 200,- kč) do 15.9. 2022 a za období leden – červen (což činí 1 800,- kč)
do 15.1. 2023 na účet školy.
Číslo účtu školy: 123-6348280207/0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do
poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
Pokud platba bankovním převodem do daného termínu uhrazena nebude, zákonní zástupci
dítěte budou upozorněni a opět budou hradit školné hotově každý měsíc.
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.
V případě plánované nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit den předem do 13:00 hod.
vedoucí školní jídelny (tel. 797 972 922, e-mail kuchyne@zsolsany.cz, nebo elektronicky na
www.strava.cz). Každé pondělí, nebo první pracovní den v týdnu lze stravu odhlásit do 6:30
hod. V případě, že dítě nebude včas odhlášeno, jste povinni stravu uhradit a oběd si v MŠ
vyzvednout do 12:00 hod. do vlastního jídlonosiče. Přihlašování po nepřítomnosti musí být
rovněž den předem. V případě nemoci – 1.den si můžete oběd vyzvednout do vlastního
jídlonosiče. Další dny již není na vydání stravy nárok, zákonný zástupce dítěte je povinen dítě
ze stravování odhlásit (dle Vyhlášky o školním stravování není nárok na odnášení stravy déle
než 1. den nepřítomnosti). Pokud zákonný zástupce dítě ze stravování neodhlásí od
druhého dne jeho nepřítomnosti ve školském zařízení, je povinen uhradit cenu stravy v plné
výši, tj. včetně provozních a mzdových nákladů, které aktuálně činí Kč 40,-. Plná cena obědů:
Věk 3-6 let: Kč 61,- Věk 7 let: Kč 64,-.

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD
bude podle věku takto:
I. tř. 4 - 7 leté děti (17 dětí) p. uč. Mgr. Zdenka Novotná
II. tř. 2 - 4 leté děti (20 dětí) p. uč. Vendula Galbová
Dotazy, připomínky nebo pohovory o Vašem dítěti je možno provádět denně s p. uč.
V zájmu dobré spolupráce rodiny a MŠ pečlivě sledujte vývěsky s informacemi, nástěnky,
navštěvujte třídní schůzky.
I. třída
4 – 7 leté děti
charakteristika třídy: dosažení očekávaných výstupů v oblasti biologické, psychologické,
interpersonální, sociálně – kulturní a enviromentální

II. třída
2 – 4 leté děti
charakteristika třídy: adaptace na nové prostředí, sebeobslužné činnosti, základy slušného
chování, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky

