Informace pro děti MŠ
Začátek školního roku 2022/2023 je ve čtvrtek 1.září 2022.

Provozní doba MŠ je od 6:30 do 16:30. Příchod dětí do MŠ zpravidla 6:30 –
8:00.
Vyzvedávání dětí je možné po obědě od 12:45 – 13:00, odpoledne od 14:45
hodin.
Každé dítě potřebuje:
bačkory na přezutí
pyžamko na spaní
polštářek
pláštěnku
holinky
věci na převlečení při malých nehodách
oblečení na zahradu
vlastní lahvičku na pití
2roušky pro případ potřeby
Prosíme o podepsání všech věcí!!!

Všeobecné informace pro rodiče :
• platba školného a obědů se provádí inkasem vždy k 15. dni v měsíci, pokud nebude
platba včas uhrazena, musí být zaplacena nejpozději do 20. dne v měsíci hotově
• č.ú. ZŠ a MŠ - 03 25 90 13 09/0800
• částka za školkovné je vždy 450 Kč /měsíc + obědy
• absence je nutné nahlásit den předem, nebo nejpozději do 8:00 hod. toho dne na
telefonní číslo : 776 353 124 a pouze sms zprávou
• děti je nutné předávat do MŠ osobně paní učitelkám do tříd
. v rámci bezpečnosti se nesmí děti posílat do prostorů MŠ samotné

• pokud dítě nebude včas řádně omluveno, oběd bude započítán, ale je možné si oběd
vyzvednout v jídelně MŠ a ZŠ ve 12:00 hod (pouze 1.den)
• žádáme rodiče, aby respektovali dopravní značení a nevjížděli svými vozidly ke škole a
na příjezdovou komunikaci ke škole, využijte parkování na návsi
• o akcích, výletech, termínech třídních schůzek atd. budete vždy informováni na
nástěnce MŠ a na našich webových stránkách – www.krecovice.cz
• prosíme, aby děti nenosily hračky z domova do MŠ, výjimkou je plyšová hračka na spaní
• je nutné, aby rodiče vodili děti do MŠ zdravé, při ranním filtru bude na zdraví dětí
kladen velký důraz
• dokumenty (třídní vzděl. plány, školní vzděl. program, školní řád...) jsou k nahlédnutí v
šatně na nástěnkách nebo u paní učitelek
• pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání
povinné, tudíž absence těchto dětí musí být vždy do tří pracovních dnů řádně písemně
omluvená
• omluvné listy pro omlouvání absence dětí vyzvedáváte u paní učitelek
• prosíme rodiče, aby si řádně přečetli školní řád

Děkujeme a těšíme se na Vás 😊

