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Důležité informace k docházce do mateřské školy  

v Albrechticích nad Orlicí. 
 

 

 

1. Co dítě potřebuje v mateřské škole 

o Obuv na přezutí – bačkory s uzavřenou patou, ne pantofle. 

o Oblečení do třídy – vhodné a pohodlné oblečení: hrací kalhoty nebo sukni – s kapsou na 

kapesník, triko, legíny a ponožky – jsou lepší než punčochy. 

o Co nejjednodušší oblečení, aby se dítě umělo obléknout a svléknout samo. 

o Oblečení na pobyt venku – tepláky, mikinu, sportovní obuv – volte oblečení, 

s přihlédnutím k aktuálnímu počasí a takové, které si může dítě ušpinit. Holinky  

a pláštěnku. 

o Pyžamo, v letních měsících slabé, 1x za 14 dní si děti nosí domů na vyprání. 

o Třída Beruška - náhradní oblečení – spodní prádlo, triko, ponožky, legíny nebo tepláky – 

v horní přihrádce šatního boxu. 

o Třída Motýlek – oblečení na cvičení – cvičky, triko, krátké legíny nebo kraťasy, ponožky 

– v případě potřeby děti používají jako náhradní oblečení, (vše uloženo v tašce nebo 

baťůžku v šatně). 

o Balíček papírových kapesníků – kontrolujte, když dítě vypotřebuje. 

o Hrníček – plastový – na pitný režim, podepsaný. 

o Vše označené, podepsané, aby nemohlo dojít k záměně a uložené na určeném místě. 

 

 

2. Úplata za vzdělávání - školné 

o platí pro období 1. 9. – 31. 8.  

o Bezúplatné vzdělávání je poskytováno pouze při povinném předškolním vzdělávání. 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti 

poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku. Úplata za MŠ je stanovena vždy na období školního roku. 

o Pokyn k úplatě školného, je na informativních nástěnkách a webových stránkách školy. 

o Školné se hradí spolu s úhradou za svačiny bezhotovostně ke 14. dni stávajícího měsíce, 

V září zálohově – svačiny a pak dle skutečně odhlášených svačin. 

o Školné se platí bezhotovostně – svolení k inkasu – účet u KB č. – 107- 4086370237/100. 

 

 

3. Stravné 

o Placení stravného – svačiny a přesnídávky – se platí spolu se školným bezhotovostně – 

svolení k inkasu – účet u KB č. – 107- 4086370237/100. 

o Platí se zálohově – v září budete platit září a pak dle skutečně odhlášených svačin. 

o Z účtu vám peníze budeme strhávat dle aktuálního stavu ke 14. dni v měsíci. 

o Svačiny se odhlašují do sešitu, umístěného ve vestibulu MŠ (nebo telefonicky na čísle 

494 372 564. Lze odhlásit také pouze dopolední nebo odpolední svačinu. 

o Svačiny lze odhlásit do 12.00 hodin předchozího dne. 

 

o Úhrada obědů – vždy trvalým příkazem – číslo účtu – 2901597958/2010. 
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o Odhlašování obědů do 10.00 hodin předchozího dne, buď na internetu nebo u paní 

Rázkové – vedoucí stravování v Týništi nad Orlicí – č. tel. – 494 371 446. 

o Pokud jste nepřítomni, první den si odnesete jídlo v jídlonosiči – bez příplatku a poté za 

každý další oběd, který si odnesete domů platíte částku navíc - režii.  

o Vaší povinností je si to hlídat a kontrolovat!  

o Pokud se stane, že dítě nemá zaplacený oběd – paní ve výdejně se to dozví až při přebírání 

obědů - bude vaše dítě bez oběda – dostane pouze polévku. Učitelka vám informaci sdělí 

co nejdříve. Vaší povinností je, ihned zaplatit a přihlásit dítě. Po dohodě s paní 

Rázkovou nebo po přihlášení obědů může vaše dítě zase docházet do MŠ nebo do 

přihlášení obědů bude odcházet před obědem domů.  

o O prázdninách a dnech ředitelského volna vaří ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí nebo DD 

Albrechtice nad Orlicí - důležité je odebrání přihlášených obědů. 

o Obědy jsou většinou č.1, změna je vždy označena s ohledem na plnění spotřebního koše.  

o Obědy lze vyzvednout do 11:00 hodin. 

o Jídlo se vydává pouze do vlastního jídlonosiče, ne do krabiček - z hygienických důvodů. 

 

 

4. Komunikace s rodiči 

o Již po zapsání dítěte do MŠ dostáváte důležité informace a dokumenty k vyplnění. 

o Na začátku školního roku probíhají třídní schůzky, kde shrneme nejdůležitější informace, 

případné novinky a změny v novém školním roce, probíhá diskuze. 

o Průběžně a individuálně probíhají osobní konzultace. Obě strany učitelky i zákonní 

zástupci, si mohou domluvit konkrétní konzultační hodinu, vedoucí učitelka má 

konzultační hodiny v úterý od 11:45 do12:45 hodin nebo po domluvě.  

o Se zvýšenou pozorností je nutné sledovat informační nástěnky u obou tříd. 

o Dalším zdrojem informací jsou webové stránky školy: www.zsmsalbrechtice.cz, které se 

snažíme průběžně doplňovat a aktualizovat. 

o Důležité informace budou zasílány e-mailem. 

o Možné je komunikovat prostřednictvím e-mailu reditelka@zsmsalbrechtice.cz nebo 

skolka@zsmsalbrechtice.cz nebo e-mail třídních učitelek - informace na webových 

stránkách. 

 

 

5. Bezpečný vstup do školy 

o Díky k elektronickému způsobu zabezpečení školy se po 8:00 hodině ráno vchod do školy 

uzamyká. Proto doporučujeme včasný ranní příchod. Můžete použít zvonek do svojí třídy 

– Motýlek – MŠ. 

o V budově mateřské školy – třída Beruška - jsou její prostory opatřeny elektronickým 

zabezpečením budovy a šatny. Můžete použít zvonek do svojí třídy –Beruška – MŠ.  

o Cizí osoby používají zvonek s mikrofonem.  

o Nevpouštějte cizí osoby do MŠ s ohledem na bezpečnost. 

 

 

 

Těšíme se na spolupráci a na viděnou s Vámi i našimi malými kamarády! 

 
V Albrechticích nad Orlicí  

Dne 01. 09. 2021                                                                        vypracovala: Iva Pecháčková 
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