
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE! 

Mateřská škola Kublov 

Kublov14, 26741 

Příspěvková organizace 

Milí rodiče, 

rádi bychom, abyste věděli, že se na Vaše dítě těšíme! Je pro nás prioritou aby se v mateřské 
škole cítilo dobře. Každé dítě v jeho individualitě chceme  přijmout nejlépe, jak jen to půjde. 
Chceme se mu věnovat a naslouchat mu. Chceme ho učit novým věcem a chceme, aby se 
docházka do naší mateřské školy stala  příjemnou součástí  jeho života.  Uděláme pro to vše, 
co budeme moci! 

Buďte prosím přesto připraveni, že adaptační období  nastává u každého dítěte, a že se může 
projevit změnami nálad a chování. Adaptace vyžaduje čas. Adaptace vyžaduje důslednost a 
Vaši připravenost řešit v klidu a s rozvahou případné těžkosti. 

Nebojte se svěřit se nám s obavami, které pramení z pobytu dítěte ve školce. Společně 
můžeme hledat nejlepší cestu ke spokojenosti všech zúčastněných.  

Základní důležité informace: 

Provoz denně  7.00 – 17.00 

Příchod dětí do mš denně do 8.00, v případě Vaší potřeby je možné domluvit si pozdější 
nástup do denního režimu. 
Rozchod dětí domů je buďto po obědě, tzn. do 12.30 nebo po spaní, tzn. po 15.15 
 
Kontakty: 311 585 119, 313 109 981 

Omlouvání večer, či brzy ráno pomocí sms na číslo 773 633 494. 
Informovanost - nástěnky v mš, webové stránky https://mskublov.wordpress.com/ 
Facebook:  MŠ Kublov 
Denní možnost informování se u učitelky, kdykoli po dohodě možná schůzka s ředitelkou 
školy. 
Koho u nás potkáte, kdo se bude starat o Vaše děti? 

Ředitelka – Marie Rumpíková 

Učitelky – Lucie Malcová, Veronika Humlová, Blanka Orthová 

Kuchařka – Irena Merhautová 

Školnice – Věra Kohoutová, Blanka Orthová 

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, s důvěrou se na nás obracejte. 

 

 

 



Vybavení do mš: 

Bačkůrky, náhradní oblečení /spodní prádlo, punčocháče, ponožky/,oblečení na ven, které je 

možno ušpinit, pyžámko /pokud bude dítě spát po obědě/, kartáček a zubní pasta, na jedno 

pololetí tyto toaletní potřeby: 

2x balík toaletního papíru, 2x balík ubrousků, 2x balík papírových kapesníků, 1x balíček 

vlhčených ubrousků /pro miminka/  

Co budete platit? 

Školné činí měsíčně 300,-. Platí se v hotovosti u ředitelky školy v předem určeném  termínu. 

Zálohu na akce školy, které pořádáme pro Vaše děti. 

Polodenní stravné činí 30,- Kč, celodenní stravné 36,-Kč, pro děti, které ve školním roce 

2018/19 dovrší 7 let činí stravné 32,- a  39,- Kč. 

Stravné se zasílá na účet poprvé na počátku měsíce září zálohově ve výši 700,- Kč.  

Tato záloha je vratná v červenci 2019, částku za stravné dítěte platíte poprvé v měsíci říjnu za 

ukončený měsíc září. Vyúčtování naleznete na webových stránkách školy pod Aktualitami, 

Vyúčtování stravného. Platbu budete hledat pod variabilním symbolem Vašeho dítěte 

přiděleným mateřskou školou. 

Číslo účtu pro placení stravného je 181839437/0300. 

Veškeré další informace hledejte na našich webových stránkách, které jsou pravidelně 

aktualizovány! 

Důsledně dbáme na GDPR. 

 


