
                
MOTÝLKOVINY 

ZÁŘÍ 2021 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY „MOTÝLEK“  

 

 

PO PRÁZDNINÁCH KLUCI, HOLKY, 

SPĚCHEJTE DO NAŠÍ ŠKOLKY. 

ŠKOLIČKA JAK KYTIČKA, 

SLYŠET JE V NÍ PÍSNIČKA. 

ZPÍVÁ DĚTEM PRO RADOST, 

PRO VŠECHNY MÁ HRAČEK DOST. 

 

 

Motýlek informuje: 

 Doporučujeme sledovat informace v šatnách (Školní řád + ostatní směrnice) 

 Provoz MŠ je pondělí až pátek od 6:30 do 16:30 hod. Děti přicházejí do MŠ  

do 8 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Rodiče 

omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8 hodin telefonicky nebo emailem 

(ms.motylek@volny.cz, tel.: 485 101 827). Na následující dny se děti omlouvají  

v průběhu celého dne. Pokud dítě není omluveno dva týdny, je dle zákona  

z docházky vyloučeno. 

 Ve Školním řádu je část směrnice upravující péči o děti, které si rodiče nevyzvednou  

do 16:30 hod. (platba 145,- Kč za započatou hodinu). 

 Rodiče nahlásí MŠ každou změnu adresy, telefonu a zdravotního stavu dítěte. 
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 Organizace při scházení dětí: 

 Děti se schází do 7 hodin v Zeleném motýlku dole (třídy Zelených motýlků  

a Modrásek) a ve Žluťásku dole (třídy Žluťásků a Bělásci). Rozchází se  

ve stejných třídách od 16 hodin. Pavilon Bělásek a Modrásek má provozní dobu  

do 16 hodin. 

 Platba školného a stravného bude hrazena do 15. dne v měsíci bankovním převodem 

na účet 5451812/0800. Výše úplaty za vzdělávání je 850,-Kč měsíčně (děti v posledním 

roce před nástupem do ZŠ neplatí), stravné 800,- Kč/840,- Kč (odklad ŠD). 

 Své připomínky a náměty mohou rodiče konzultovat s ředitelkou MŠ na základě 

předešlé domluvy v průběhu celého dne (tel.: 485 101 827, 602 364 068). 

 Jestliže máte zájem dozvědět se o naší mateřské škole více, jsou pro vás připraveny 

internetové stránky www.msmotylek.eu 

 V mateřské škole je instalováno zabezpečovací zařízení včetně kamerového systému. 

Po zazvonění a kontaktu s pedagogem se na 10 vteřin odblokují dveře pro otevření. 

 Vzhledem k přetrvávajícímu výskytu COVID-19 ve společnosti nadále platí nošení 

respirátorů v uzavřených prostorách MŠ včetně dezinfikování rukou při vstupu  

do šaten. Do MŠ bude přijímáno pouze dítě zdravé, bez příznaků nemoci (zvýšená 

teplota, kašel, hnisavá rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest apod.). Děkujeme za pochopení. 

 

DODRŽUJME SPOLEČNĚ VŠECHNA HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, 

AŤ S PŘEHLEDEM ZVLÁDNEME CELÝ ŠKOLNÍ ROK. 

TEŠÍME SE NA VÁS. 
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