
Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020 

Zahájení provozu dne 2. 9.2019. 

MŠ Zvole – provoz od 6:45 do 16:45 (Informace o tom, do které třídy dítě patří a jakou 

bude mít značku, Vám sdělí pracovník MŠ u vstupu do nové budovy.) 

MŠ Ohrobec – provoz od 7:00 do 17:00 

Co s sebou do školky:  

náhradní oblečení – tričko, kalhoty, spodní prádlo, ponožky - uložit do sáčku v šatně, 

oblečení na ven – tepláky, mikina, bunda dle počasí - uložit do poličky, 

děti se do třídy přezouvají do bačkorek s pevným kotníkem, 

na spaní - pyžámko, převlékají se všechny děti, 

čištění zoubků – každý den po obědě, podepsaný kartáček a pastu si děti první den přinesou do MŠ. 

Prosíme všechny věci podepsat. 

Hračky z domova do třídy nenosíme, tolerujeme pouze plyšáky na spaní!!!!! 

Režim třídy: 

MŠ Zvole 

Příchod do 8:15 - předškoláci se scházejí ve své zelené třídě (první patro), mladší děti přicházejí 

nejpozději v 7:30 do třídě oranžové (přízemí). 

Vyzvedávání po obědě 12:15 až 12:30, po spaní 14:30 až 16:45. 

MŠ Ohrobec 

Příchod do 8:15 – scházíme se ve svých třídách. 

Vyzvedávání po obědě 12:30 až 13:00, po spaní 14:30 až 17:00 zelená třída,  

                       po obědě 12:00 až 12:30, po spaní 14:30 až 17:00 třída žlutá. 

Předem známá nepřítomnost dítěte musí být omluvena zákonným zástupcem, a to buď zápisem do 

sešitu v šatně příslušné třídy, nebo telefonicky na těchto telefonních číslech: 

MŠ Zvole   732926545 

MŠ Ohrobec zelená třída 605187826 

žlutá třída 773011040 

Omlouvání obědů do 7:00 na tel. školní kuchyně. 



Dítě je předáno učitelce ve třídě podáním ruky a podáním ruky se loučí i při odchodu. Děti nesmějí 

být v šatně samotné (viz školní řád). 

Pedagog nesmí podávat léky. Je to možné pouze v případě, že dítě trpí život ohrožující nemocí, pak je 

nutná lékařská zpráva s přesným popisem medikace. 

Pokud má dítě omezení ve stravování, je též nutná zpráva od lékaře. 

Informace k povinným platbám a další podrobnosti k provozu Mateřské školy 

ve Zvoli a Ohrobci získáte při první schůzce zákonných zástupců, která se 

uskuteční dne 2. 9.2019 od 16:00 hodin. Každá třída si vede svou třídní 

schůzku. 


