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PRAVIDLA PRO RODIČE 

Provozní doba MŠ je od 6:00 hod. do 16:00 hod. 

Děti se přijímají do MŠ v době od 6:00 hod. do 7:45 hod. 

Rodiče jsou povinni oznámit včas v MŠ nepřítomnost dítěte (viz Školní řád). 

Dítě můžete omluvit telefonicky do 7:30 hod. 

V případě potřeby, či návštěvy lékaře, lze přivádět děti později, a to po domluvě s ředitelkou nebo 

učitelkou školy. 

Rodiče nebo jejich zástupci předají dítě pedagogické pracovnici do třídy. 

Dítě vyzvedávají rodiče, nebo jiné pověřené osoby. Písemné pověření je ve třídě, nebo u ředitelky 

školy. Bez tohoto pověření učitelka dítě pověřeným osobám nepředá. 

Do MŠ patří dítě zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních 

dětí.   

Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tuto skutečnost ihned nahlásit 

v MŠ. 

Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu 

zdravotní pojišťovny. 

Strava dětí se platí buď inkasem z bankovního účtu nebo bankovním převodem na bankovní účet MŠ 

Slavičín 86-2031710207/0100 nejpozději do 15. dne v měsíci. 

Pokud má dítě svátek nebo narozeniny a chce je s dětmi oslavit v MŠ, může přinést dětem hygienicky 

zabalenou sladkost nebo raději zdravý pamlsek. 

V šatně a ve skříňce svého dítěte udržujte pořádek – snažte se nemít skříňku přeplněnou přebytečnými 

věcmi, které dítěti překáží při sebeobsluze. 

Veškeré oblečení musí být čitelně podepsané nebo jinak označené, zamezíte tím zbytečným ztrátám 

a usnadníte tak práci dětem i nám 

 

Děti na pobyt v MŠ potřebují: papuče, pyžamo, oblečení podle počasí, do skříňky v šatně náhradní 

oblečení, spodní prádlo, punčocháče, pláštěnku, tričko nebo košili, na pobyt venku teplákovou soupravu, 

která se může případně poškodit i umazat. 

Do MŠ prosím, nenoste žádné hračky z domova. Do MŠ si děti můžou přinést plyšáčka, za kterého si 

sami zodpovídají. 

Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte 

rodiči nebo jejich zástupci. 

Ostatní informace naleznete ve Školním řádu a na informační nástěnce pro rodiče. 

http://www.msslavicin.cz/

