
INFORMACE PRO RODIČE, NEJEN NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 

školní rok 2022/2023 

Potřeby do MŠ 

• papuče s pevnou patou a světlou podrážkou (pantofle, „kroksy“ nejsou 
z bezpečnostních důvodů možné) 

• pohodlné oblečení do třídy – krátký/dlouhý rukáv dle aktuální potřeby  

• pyžamo na lehátko 

• oděv a obuv pro pobyt venku (s ohledem na roční období a počasí) 

• gumáky (jarní, podzimní období) 

• náhradní oblečení (uložené v šatně – spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky, legíny, 
apod…) 

• porcelánový hrneček s obrázkem, který si dítě zaručeně pozná (odolný k mytí 
v myčce, velikost nejlépe do 250ml) – pracoviště Ivanovice na Hané 

 
Prosíme rodiče, aby oblečení pro děti bylo pohodlné, případně takové, kterému nevadí 

ušpinění. Jelikož si děti často nepoznají všechny svoje věci uvítali bychom, kdyby měly děti vše 

podepsané. Rádi bychom předešli záměně věcí. Oblečení prosím označte jmenovkou! 

V zájmu bezpečnosti Vašich dětí, bychom Vás požádali, aby děti do MŠ nenosily: 

řetízky, přívěsky, prstýnky, ostré předměty, vlastní hračky, apod. Děkujeme za pochopení. 

Seznamy tříd budou vyvěšeny 1. 9. 2022 ve vestibulu školy. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Všechny děti budou automaticky nahlášeny ke dni nástupu uvedeného na rozhodnutí 

o přijetí. Kdo jej doposud nevyzvednul, dokument je k převzetí u ředitelky MŠ. 

Pokud Vaše dítě nastoupí později, je nutné jej odhlásit. 
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ 

1. Děti se odhlašují telefonicky i formou SMS/WhatsApp pouze na telefonní čísla: 

Ivanovice na Hané - 778 76 22 51 

Chvalkovice na Hané – 777 462 093 

(Povinné údaje: jméno a příjmení dítěte, od kdy – do kdy bude chybět) 

2. V případě, že dítě omluvíte jen na jeden den, bude další den automaticky přihlášeno! 

3. Když dítě onemocní např. na celý týden a bude omluveno od pondělí do pátku, potom, 
pokud jej neomluvíte na následující týden, bude v pondělí v 7.00 hodin automaticky 
přihlášeno.   

4. Při náhlém onemocnění dítěte mají rodiče možnost si první den nemoci oběd 
vyzvednout u vchodu do školní kuchyně od 11.25 - 11.35, do vlastního jídlonosiče, který 
je řádně opatřen jmenovkou. Pokud rodič stravu na další den neodhlásí a dítě nebude 
přítomno v MŠ, bude ŠJ počítat plnou cenu stravy bez dotace. Podle platné vyhlášky o 
školním stravování, č. 107/2005 Sb. §4 bod 9, může rodič odebrat oběd ze školní jídelny 
pouze první den neplánované nepřítomnosti v mateřské škole (tj. nemoc, lékař, apod.) 
na další dny mu bude účtována plná cena nedotované stravy. 


