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PŘEDSTAVEN Í 
MATEŘSKÉ  ŠKOLY

N ázev školy: 
Mateřská škola N ezvěstice, příspěvková organizace

Ředitelka: Veronika Rendlová
Adresa školy: N ezvěstice 105,  332 04
Provozovatel: Obec N ezvěstice čp. 277
Provoz školy: 6:30 – 16:15 hodin

N aše m ateřská škola má tři třídy, ve kterých 
jsou děti rozděleny podle věku. Dvě třídy jsou v 
budově MŠ - pro děti cca 3-4 leté - třída 
Sluníčka (v přízem í) a pro děti cca 4-5 leté - 
třída Žabičky (v 1. patře). Třída pro nejstarší děti 
(zpravidla 5-6 let) se nachází v budově ZŠ – třída
Koťata. Děti v posledním  roce školní docházky 
před nástupem do ZŠ m ají povinnou školní 
docházku.



KON TAK T Y

ředitelka: 377 891 210, 739 492 019
e-m ail: msnezvestice@seznam.cz
Konzultační hodiny - vždy po předchozí 
dom luvě:
L ichý týden: Ú t a Čt od 9 do 11 hodin

Sudý týden: St od 9 do 11 hodin

Třída Koťata: 
mobil 603 255 209, 
e-m ail kotata.m snezvestice@em ail.cz

Třída Žabičky: 
mobil 739 739 582
e-m ail zabicky.m snezvestice@em ail.cz 

Třída Sluníčka:
mobil 739 739 588
e-m ail s lunicka.m snezvestice@email.cz

Při om luvě dítěte stačí poslat sm s na třídní 
m obilní telefon, popřípadě napsat na třídní 
e-mail.



CO B Y MĚLO DÍTĚ  ZVLÁDAT
PŘED N ÁSTUPEM DO MŠ

✔Spolupracovat při oblékání
a ukládání svých věcí

✔Znát své jm éno a příjmení
✔Um ět pozdravit a poděkovat
✔Um ět s i obout a vyzout boty, uklidit na 

své místo
✔Um ět používat kapesník
✔Um ět se sam ostatně najís t
✔Při jídle sedět u stolu a postupně s i 

odnášet nádobí
✔Um ět pít ze skleničky a hrnečku
✔Používat toaletu (starší děti se utírají 

samy)
✔Pleny jsou nepřípustné
✔Um ět s i umýt ruce mýdlem a utřít se do 

ručníku
✔Zvládnout zpočátku kratší procházky



POPLATK Y V MŠ

Školné
Školné činí 500, - Kč a platí se vždy do 30. v 
měsíci. 
Školné neplatí děti s  povinnou předškolní 
docházkou a děti s  odkladem  školní 
docházky.

Stravné
Stravné se platí měsíc pozpátku. Rodiče tak 
platí to, co dítě skutečně projedlo. Pokud jde 
dítě po obědě a tato skutečnost je při ranním
příchodu nahlášena, nezapočítává se mu ten
den odpolední svačina.
Způsob platby s i rodiče domlouvají s  vedoucí
školní jídelny. 



CO MUSÍ RODIČE  ZAJISTIT 
PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

✔Zřídit trvalý příkaz na placení  školného 
(500, -Kč.)  na účet č. 181 520 047/0300 , 
variabilní sym bol – 105 (neplatí děti s  
povinnou školní docházkou a děti s  
odkladem  školní docházky).

✔Zřídit inkaso na placení s travného na 
účet: 181 520 047/0300 ve výši 1200, - Kč.  
Toto čís lo účtu platí pro děti, které budou 
chodit do hlavní budovy MŠ. V  září 
přinesou všichni rodiče svoje čís la účtů 
vedoucí školního stravování, které budou 
s loužit při kontrole plateb (předejte 
učitelkám  na třídě).

✔N ejstarší děti, které budou chodit do třídy
v základní škole, platí s travné na účet 
č. 181 521 664/0300 a inkaso s i nastaví do 
výše 1200 Kč. Děti se budou stravovat v 
jídelně ZŠ.

✔Během  letních prázdnin budou školné 
platit jen děti, které v této době do MŠ 
chodí.



DOCH ÁZKA A  OMLOUVÁN Í
D ÍTĚ TE

Do m ateřské školy patří pouze zdravé děti.
V  zájm u zachování zdraví ostatních nelze děti s  
nachlazením ,  teplotou nebo jiným  infekčním  
onem ocněním  do M Š přijm out.
Ředitelka školy m ůže ukončit docházku dítěte do
m ateřské školy po předchozím  písemném  
upozornění,  jestliže:
• D ítě bez om luvy nedochází 1 m ěsíc do M Š
• Zástupce dítěte nehradí opětovně stravné a 

školné

Způsob om louvání dítěte
D ítě m usí mít nepřítom nost řádně om luvenu.
D ítě je nutné om luvit nejpozději do 8.00 hodin.
N ejlépe pošlete sms nebo e-mail do přís lušné 
třídy (viz kontakty)



OB LEČEN Í DĚ TÍ
Do třídy doporučujem e 
pohodlné oblečení 
vhodné na cvičení a hraní. 
Oblečení je nutné dětem 
podepsat nebo označit značkou.
V šatně m á každé dítě svoji
tašku, do které rodiče přinesou
podepsané náhradní oblečení (tričko,  spodní
kalhotky, ponožky, punčocháče, tepláky, 
legíny apod.). Tašku je potřeba pravidelně 
kontrolovat a doplňovat. 
Z důvodu bezpečnosti dítěte nejsou 
přípustné jako přezůvky tzv. crocsy a 
pantofle s  volnou patou. 
Při pobytu venku má m ít dítě sportovní 
oblečení a vhodnou obuv vzhledem  k 
aktuálnímu počasí. 
Je třeba počítat s  tím , že při vycházkách do 
přírody a při hře na školní zahradě s i dítě 
může oblečení zašpinit. 
Do bundy na ven dejte dítěti látkový 
kapesník, nejlépe podepsaný. 



V YZVEDÁVÁN Í DĚ TÍ PO
OB ĚDĚ  A ODPOČIN EK 

Mladší děti, které m ají třídy v budově MŠ, 
vyzvedávejte po obědě m ezi 12.15 – 12.30, 
nejdéle však ve 12.40 hodin. Vyjím ečně se lze
dom luvit s  učitelkou na individuálním  
vyzvednutí v jiný čas . (lékař apod.)
Starší děti, které m ají třídu v budově ZŠ, 
vyzvedávejte od 12.30 hodin.

Děti odpočívají zpravidla v čase od 12.30 do 
14.30 hodin. U  nejstarších dětí se doba 
odpočinku zkracuje a nahrazuje se jiným i 
klidovým i
činnostm i.
Ložní povlečení je
školní a v MŠ se
také pere.



V ÝCH OVNÁ ČIN N OST

Mateřská škola pracuje podle Rám cového 
programu pro předškolní vzdělávání. 
Z něho učitelky vychází při plánování 
tém atických činností a aktivit. 
Rodiče se mohou kdykoliv inform ovat u 
učitelek ve třídě a nahlédnout do třídního 
plánu a na nástěnku třídy, kde jsou plány 
graficky znázorněny. Rodiče mohou 
spolupracovat při plánování, uvítám e vaše 
návrhy a nápady na aktivity pro děti.



PŘÍKLAD Y KULTURN ÍCH
AKCÍ A  DALŠÍCH  AK TIV IT

• N ávštěvy divadelních 
společností v MŠ

• N ávštěvy kouzelníka v MŠ
• N ávštěva divadla A lfa v Plzni
• N ávštěva pracovníků 

Záchranné s tanice ve 
Sp. Poříčí se zvířátky

• N ávštěva sokolníka v MŠ
• Mikulášská a vánoční nadílka
• Vánoční a velikonoční tvořivé odpoledne s 

rodiči
• Koncerty a společné zpívání se žáky ZUŠ 
• Maškarní bál
• N ávštěvy v knihovně v B lovicích
• Tradiční vynášení Morany
• Předplavecký výcvik (předškoláci)
• Cvičení v tělocvičně ZŠ (starší děti)
• Výlety do ZOO a Westernového městečka
• Výlet na zám ek Kozel, N ebílovy
• N ávštěvy výstav v m uzeu v B lovicích
• Den dětí ve Lvíčku
• Den matek s  aktivitami
• Slavnostní rozloučení s  předškoláky
• Ukázka práce hasičů spolu se soutěžem i


