
Organizační pokyny k provozu MŠ a ŠJ Štěkeň  
(nejdůležitější informace pro rodiče) 

 

Provoz MŠ: 6:15 – 16:00 hodin  

- od 6:15 hodin začíná provoz na třídě Sluníček (II. třída) pro všechny děti  

- v 7:00 hodin začíná provoz na třídě Koťat (I. třída)  

- ve 14.00 hodin se děti z I. třídy přesunou do II. třídy, kde je zajištěn provoz až do  
uzavření MŠ  

- budova MŠ je zajištěna elektronickým zabezpečovacím systémem  

 

Postup při přebírání / předávání dítěte:  

 Děti přicházejí za doprovodu zákonných zástupců do 8:00 hod. , pak se mateřská škola z bezpeč-
nostních důvodů zamyká. 
 

 Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba v ranních hodinách předává dítě osobně učitelce na tří-
dě a v odpoledních hodinách si jej obdobným způsobem vyzvedává. (Rodiče  
neponechávají děti na šatně v MŠ nikdy samotné, za děti zodpovídají až do jejich předání učitelce).  
 

 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v  
době určené mateřskou školou (po obědě v časovém rozmezí od 12.00 hod. do 12.15 hod.;  
po odpolední svačině v časovém rozmezí od 14.00 do 16.00 hod.), nebo v individuálně  
dohodnuté době.  
 

 Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář  
„Zmocnění k vyzvedávání“ u učitelek na třídě). Bez písemného pověření učitelky nevydají  
dítě nikomu jinému než jeho zákonným zástupcům.  

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:  

 Nepřítomnost dítěte v mateřské škole musí být omluvena první den jeho nepřítomnosti v  
MŠ a ve ŠJ, a to osobně nebo telefonicky.  

 Omlouvání dětí plnících povinnou předškolní docházku (týká se pouze dětí, které navštěvují  
MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ, případně mají odklad školní docházky): dítě omlouvá  
zákonný zástupce – po návratu dítěte s povinným předškolním vzděláváním do mateřské  
školy písemně uvede důvod absence na Omluvný list dítěte  

 



 

Kontaktní údaje:  

MŠ: tel: 730 700 142  

ŠJ: 730 700 143 (možno i SMS)  
e-mail: jidelna@zssteken.cz  

  POZOR! Odhlašování obědů je možné nejpozději den předem do 13:00 hodin.  

 

Platby v MŠ  

1) Úplata za předškolní vzdělávání  
- pro školní rok 2022/2023 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 210 Kč  
- hrazení školného probíhá formou “inkasní platby” 

2) Platba za školní stravování dětí  
- pro školní rok 2022/2023 je výše stravného na 1 dítě a na 1 den stanovena takto:  

a) dítě 3-6 let: přesnídávka 9,00 Kč oběd 19,00 Kč odpolední svačina 9,00 Kč  

b) dítě 7 let: přesnídávka 9,00 Kč oběd 22,00 Kč odpolední svačina 9,00 Kč  

 zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené vedoucí školní  
jídelny  

 hrazení školního stravování probíhá formou “inkasní platby” 


