
Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace 
Informace pro rodiče na školní rok 2019/ 2020 

 
Mateřská škola: ředitelka Mgr. Jindra Wojtková  tel.: 547 382 621 
Školní jídelna:  vedoucí  Zdenka Kuběnová  tel.: 547 382 921 
 
Webové stránky:  www.mskohoutovice.cz 
Email:   reditel@mskohoutovice.cz 
 
PLATBY: 
Školné prosím plaťte do 15. dne v měsíci na účet – příkaz platí od 9/2019 do 6/2020. 
Prázdninový letní provoz se hradí složenkou, nebo převodem s přiděleným VS zvlášť. 
 
Školné: 
Školné 500 Kč/ měsíčně. 
Školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky. 
 
Účet: Komerční banka Číslo účtu: 118733621/0100 
    VS bude přidělen každému dítěti na začátku školního roku. 
 
Školné i stravné se platí do 15. V měsíci a vyúčtuje se na konci měsíce podle skutečně 
odhlášených obědů. Při platbě uveďte do zprávy jméno a příjmení dítěte, číslo pro VS bude 
přiděleno dítěti na začátku školního roku.  Veškeré informace o platbách dostanete na začátku 
školního roku. 
 
Stravné: 
Děti s celodenní docházkou :  35 Kč/ den – 700 Kč měsíčně 
Děti s odkladem školní docházky:  39Kč/ den – 800 Kč měsíčně 
 
Pokud má dítě dietní omezení, je potřeba donést potvrzení od lékaře. Dietní stravování 
nezajišťujeme, stravu rodič do školky podle sepsané dohody. 
 
Přeplatky za stravné vracíme ročně v měsíci srpnu. 
Stravné se odhlašuje den předem do 13 hodin SMS na čísle 604 845 082. Do zprávy napište 
jméno, příjmení, oddělení, doba odhlášení. Pokud nevíte dobu nepřítomnosti dítěte, je potřeba 
dítě opět den předem do 13 hodin přihlásit. Toto telefonní číslo je pouze pro přijímání SMS. 
V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou první den nepřítomnosti oběd 
vyzvednout od 11:30 do 11:45 do vlastních čistých jídlonosičů, označených jménem. 
 
Na kulturní akce a potřeby dětí vybíráme 1000 Kč. 
 
 
 

http://www.mskohoutovice.cz/
mailto:reditel@mskohoutovice.cz


 
 
Scházení dětí:      6:30 – 8:30 hod.  
Rozcházení dětí: po obědě:   12:30 – 12:45 hod. 
   po spaní: 14:30 – 16:30 hod. 
Prosíme, dodržujte tyto časy pro nenarušení činností v odděleních.  
 
Po domluvě s učitelkou je možné v nutných případech čas pozměnit. 
 
Děti s povinnou předškolní docházkou mají povinné 4 hodiny v době od 8:30 do 12:30 hod. 
Nepřítomnost dětí s povinnou předškolní docházkou mají rodiče povinnost omlouvat třídní 
učitelce. 
 
Věci do MŠ: - bačkory s pevnou patou (ne na zavazování, ne pantofle ani crocsy) 
   - oblečení do třídy – pohodlné tepláky, legíny, tričko  
  - oblečení na ven – tepláky, pevné boty, pokrývka hlavy 
  - oblečení na spaní – pyžamo, noční košile 
  - náhradní oblečení do tašky do skříňky – náhradní spodní prádlo, ponožky, triko,  
  tepláky 
  - pláštěnka 
  - kartáček a pasta – není povinnost 
  - hrneček na pitný režim 
 
Prosíme, dávejte dětem oblečení přiměřené počasí, pobyt venku trvá 2 hodiny. 
 V zimním období oteplovačky, čepice, rukavice, šálu, nepromokavé boty. 
V letním období pokrývku hlavy, krátké kalhoty. 
Je možné dát dítěti do skříňky repelent proti klíšťatům. 
 
Nedávejte dětem do školy drahé oblečení, řetízky, náramky, prstýnky, hračky. MŠ za jejich ztrátu 
nebo poničení nezodpovídá. Je možné donést na spaní malou plyšovou hračku. 
 
PROSÍME, NEZAPOMEŇTE VŠECHNY VĚCI PODEPSAT! DĚKUJEME. 
 
         
        Mgr. Jindra Wojtková 
        ředitelka mateřské školy 
 
 
 
 


