
                                                                                                                            
     
 

 

Reg.č.  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016199 

Základní informace pro rodiče 

• Děti s celodenní docházkou přicházejí nejpozději v 9,00. 

• Odchod dětí je nejpozději v 16,55. 

• Za hračky, které si děti s sebou přinesou, personál školky nezodpovídá. 

Doporučujeme pouze hračku na spaní. 

• Za vhodnost oblečení zodpovídají rodiče. 

• Nepřítomnost dítěte je potřeba ohlásit co nejdříve na tel: 774 744 137, při 

opakovaných neohlášených absencích může být dítě vyřazeno 

z docházky.  

• O všech změnách informujte pečovatelky. V případě jakýchkoliv potíží či 

nedorozumění se obracejte přímo na pečovatelky nebo na vedoucí 

služby (tel: 602 638 552) 

• Prosíme rodiče, kteří mohou, aby finančně, materiálně či vlastním 

nasazením, přispěli ke zlepšení kvality služeb. Vítáme kvalitní a 

didaktické hračky pro věkovou kategorii 2-5 let, papíry do tiskárny, 

výpomoc při údržbě apod. 

Co s sebou do školky – vše podepsat!!! 

Oblečení a obuv 

- Přezůvky (ne gumové boty ani pantofle)  

- Oblečení na ven, které se může umazat (podle počasí – vhodné je oblečení, 

které se dá vrstvit v případě náhlé změny počasí (bundu, čepici, tepláčky, 

mikinu, náhradní ponožky, obuv na ven) – nechat v šatně ve skříňce 

- Oblečení do třídy (triko s krátkým rukávem, tepláčky, punčochy, sukýnku…)  

- Náhradní oblečení (včetně spodního prádla pro případ polití či jiné nehody) – 

v podepsaném batůžku či tašce donést do třídy, taška bude zůstávat ve 

skříňce před vstupem do miniškolky v 1. patře 

- Pyžamko – nechat ve třídě 

- Hračku na spaní – možné nechat ve třídě 

Hygienické potřeby 

- Kartáček na zuby, pastu, kelímek (kelímek podepsat např. lakem na nehty, 

aby se dal umýt v myčce) 

- Balení plen (pokud je děti používají) 

- 1 balení papírových kapesníků (10 balíčků) 

- 1 balení vytahovacích papírových kapesníčků 

- 2 balení vlhčených ubrousků 

- 1 balení toaletního papíru (4 role) 



                                                                                                                            
     
 

 

Jídlo a pití: 

- Děti si nosí obě svačinky (v podepsané krabičce). Doporučujeme dávat 

vhodné množství, raději ovoce a zeleninu, ne sladké. Snídaně (donesená 

z domu) se bude podávat pouze dětem, které přijdou do 8:00. 

- Pitný režim je zajištěn, děti si nosí vhodnou podepsanou láhev. 

- Oběd se podává v 11:15 – 11:30, cena obědu je 47,-Kč. 

- Obědy je potřeba odhlásit telefonicky v otevírací době školky na tel: 

774 744 137, nejpozději do 7:30 hodin. 

Platba: 

- Platba je dle aktuálního ceníku.  

- Paušální platba probíhá na účet CPR do 15. dne měsíce, vyúčtování Vám 

bude vyhotoveno podle reálné docházky do 5. pracovního dne v měsíci. 

- Na začátku docházky vybíráme 200,- Kč do fondu, z kterého budeme 

financovat kulturní akce a výtvarný materiál. 


