
Milí rodiče, 

 

společně se svými dětmi se připravujete na vstup do mateřské školy. Naším společným cílem 

je, aby děti byly zdravé a spokojené. Abychom našeho cíle dosáhli, neobejdeme se bez vaší 

spolupráce a vzájemné důvěry. 

Abychom dětem co nejvíce usnadnili příchod do mateřské školky a zmírnili pro mnohé 

bolestivé odpoutání se od vás – rodičů, prosíme, abyste pokud je to možné, zbytečně 

neprotahovali ranní loučení. Čím déle se totiž s vaším pokladem loučíte, tím je to pro obě strany 

bolestivější. Věřte nám i malým kamarádům, kteří na vaše děti ve třídě čekají. Nenecháme je 

příliš dlouho tesknit (i když i tato emoce k životu patří a děti se s ní naučí pracovat velice 

rychle), děti se zabaví, proniknou do hry, najdou si oblíbenou hračku a po pláči nebude ani 

památky. 

Z počátku je také dobré nenechat děti dlouho čekat na váš příchod a pokud je to možné, 

vyzvednout si je alespoň první dny po obědě nebo přijít ihned po odpolední svačince. Upevní 

si tak jistotu, že je ve školce nenecháte.  

Povídejte si s dětmi o školce, o kamarádech, o tom, co prožily, o jejich pocitech, ptejte se, na 

co se těší, ale případně i z čeho mají strach apod. Často některé děti z počátku nebývají příliš 

sdílné, protože nových podnětů je mnoho, ale v průběhu školního roku zaznamenáte velké 

změny. 

Pokud vás bude trápit nějaká nejistota nebo vám budou chybět informace, neváhejte se kdykoliv 

obrátit na některou paní učitelku. Společně vždy najdeme odpověď a řešení případného 

problému.  

 

Několik potřebných kontaktů: 

 

Č. účtu pro platbu školného:  78 – 9381200217 / 0100 

Školné činí 200,- Kč za měsíc.  

Měsíce červenec a srpen se slučují v jeden, platíte tedy celkem za 11 měsíců v roce. Školné 

neplatí předškoláci s povinnou předškolní docházkou, tedy ti, které čeká zápis do základní 

školy, ani děti s odkladem školní docházky. 

 

Platba stravného: placení stravného se provádí k 20. dni v měsíci trvalým nebo jednorázovým 

převodem. 

Č. účtu pro platbu stravného: 78 – 9381200217 / 0100 



První den nemoci dítěte si lze oběd vyzvednout, další dny je nutné nejpozději do 13. 00 hodin 

odhlásit (telefonicky, osobně, případně ve vašem účtu v systému správy obědů). Pokud 

nebude strava odhlášená, bohužel propadá.  

Telefon do školky:   491 478 118 

  mobil:  602 486 893 

 

 


