
Vážení rodiče, 

 
vítáme Vás i Vaše děti v naší mateřské škole. Jsme moc rádi, že jste se rozhodli právě pro naši 

mateřskou školu. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci v nadcházejícím školním roce 

2022/2023. Spolupráce spočívá především v dobré komunikaci mezi námi, v nastavení 

pravidel a získávání informací. Proto jsme pro Vás připravili MANUÁL pro lepší orientaci. 

Naleznete zde základní informace o škole, postupy, jak budou probíhat platby a jiné potřebné 

informace pro dobrý začátek a hladký průběh celého školního roku. 

 

Všichni zaměstnanci naší školy se pečlivě připravují na tuto událost. Nejen paní učitelky, ale 

také paní kuchařky a všichni ostatní provozní zaměstnanci se už těší na nově nastupující děti a 

také na děti, které již naši školičku znají a mají tu své kamarády. 

Máme připravený bohatý a hravý vzdělávací program, který je plný podnětů a inspirací a 

rozvíjí dítě po všech stránkách. Mateřská škola rodinnou výchovu jenom doplňuje, nikdy ji 

nemůže nahradit. Stavíme na tom, co dítě umí z domova. 

 

Veškeré aktuální informace o provozních záležitostech, platbách, akcích a jiných důležitých 

skutečnostech naleznete na hlavní nástěnce, která je hned u vstupu do školy a také na nových 

webových stránkách naší školy. Informace jsou a budou průběžně aktualizovány. 

 

Základní informace o škole: 

Název školy:   Mateřská škola, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková organizace 

Sídlo školy:   Mládežnická 1321, Kunovice 686 04 

IČO:    70989923 

Ředitelka školy:  Bc. Blanka Černochová, mobil 607 216 352  

   email: skolka@skolkakunovice.cz 

Webové stránky: skolkakunovice.cz 

Bankovní spojení: 86-3955420247/0100 

Zřizovatel:  Město Kunovice, náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04 

Počet tříd:  7 tříd (6 tříd heterogenních s dětmi ve věku od 3 do 6-7 let a  

1 třída homogenní s dětmi od 2,5 do 3 let) 

 

Důležité kontakty: 

Ředitelka školy:  Bc. Blanka Černochová, mobil 607 216 352  

   e-mail: skolka@skolkakunovice.cz 

Zástupce ředitele:  Ilona Pavlacká, mobil: 602 225 817 

e-mail: zastupkyně@skolkakunovice.cz 

Vedoucí ŠJ:  Markéta Korábková, mobil: 773 964 824 

   e-mail: jidelna@skolkakunovice.cz 

Ekonomka školy: Marta Kostelanská, mobil: 776 757 989  

e-mail: ekonomka@skolkakunovice.cz 

Třída červená:  mobil: 736 296 571,   e-mail: cervena@skolkakunovice.cz 

Třída zelená:  mobil: 736 296 582,  e-mail: zelena@skolkakunovice.cz 

Třída žlutá:  mobil: 736 296 582,  e-mail: zluta@skolkakunovice.cz 

Třída modrá:  mobil: 736 296 584,  e-mail: modra@skolkakunovice.cz 

Třída duhová:  mobil: 736 296 588,   e-mail: duhova@skolkakunovice.cz 

Třída oranžová: mobil: 736 296 523,  e-mail: oranzova@skolkakunovice.cz 

Třída beruška:  mobil: 736 296 543,    e-mail: beruska@skolkakunovice.cz 
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Termíny školních prázdnin, které jsou oficiálně vyhlášeny MŠMT: 

Začátek školního roku:    1.   9. 2022   

Podzimní prázdniny:               26. 10. 2022  - 27. 10.2022   

Vánoční prázdniny:              23. 12. 2022 -    2.  1. 2023   

Pololetní prázdniny:                            3.   1.  2023  

Jarní prázdniny:                              13. 2. 2023 -   19. 2. 2023 

Velikonoční prázdniny:                         6. 4. 2023 

V době prázdnin je provoz školy zajištěn, ale je vždy omezen ve vazbě na počty přihlášených 

dětí v těchto dnech. Zde je předpoklad slučování tříd.  

Prosíme Vás odpovědný přístup při odhlašování dětí v těchto termínech. 

 

BEZE ZMĚNY ZŮSTÁVÁ PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ - NEJPOZDĚJI DO 8.00 HOD. 

Doba příchodu je z důvodů uspokojování dětských potřeb, dostatku času na spontánní hru, 

seberealizaci a individualizaci. Prosíme Vás o dodržování doby příchodu. 

 

Pro pobyt ve škole dítě potřebuje: 
- Oblečení a přezůvky (papuče) s protiskluzovou podrážkou (NE nazouváky, cvičky, croksy) 

- Náhradní oblečení v případě, že se dítě ušpiní 

- Oblečení a obutí na zahradu a na vycházky dle ročního počasí. 

- Pyžamko na spaní (každý pátek si budou děti pyžamka brát domů na vyprání) 

- Hrníček plastový na pití (pitný režim)  

- Krabičku papírových kapesníků 1-2 (v případě potřeby bude během roku doplňováno rodiči) 

- Hřebínek pro holčičky (s ouškem, aby se dal zavěsit v umývárně na háček)  

 

Prosíme Vás o označení všech osobních věcí dítěte dle Vašeho uvážení (stačí 

monogramem), aby nedocházelo ke zbytečnému nedorozumění nebo slzičkám. 

Nepřeplňujte dětem skříňky zbytečnými věcmi. Chceme děti učit samostatnosti,  

uklízet si po sobě a v přeplněných skříňkách to nejde! 

 

Informace o platbách: 

Platby se provádí na účet číslo: 86-3955420247/0100 
 

Variabilní symbol -  změna od 1. 9. 2022 

Od nového školního roku má každé dítě své nové osobní číslo. Toto číslo se nebude měnit a 

bude stejné po celou dobu docházky do naší mateřské školy u všech plateb (školné, stravné, 

kulturní fond, plavání, čipy apod.)  

 

Zpráva pro příjemce: u všech plateb uvádějte, prosím, jméno, příjmení dítěte a třídu.  

 

Úhrady za „úplatu za předškolní vzdělávání“ (tzv. školné) a za stravné budou na 

základě Vašeho „Souhlasu s inkasem“ prováděny měsíčně inkasním příkazem, který 

bude vystavovat mateřská škola. Platby budou prováděny z důvodu lepšího přehledu o 

platbách samostatně za stravné a za školné, nejpozději do 20. dne v měsíci.  

 

Školné 600 Kč – změna od 1. 9. 2022 

Úhrada za úplatu za předškolní vzdělávání je navýšena na 600 Kč/1 měsíc a je splatná 

v aktuálním měsíci (tzn. platba v září za září, v říjnu za říjen….).  

Stanovená výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., § 6 a je 

podložena zpracovanou kalkulací. Školné neplatí děti, které budou absolvovat předškolní 

vzdělávání (tzv. předškoláci). 



Stravné 900 Kč –  změna od 1. 9. 2022 

Ze zákona je nutné platit stravné zálohově předem, tzn. že v září 2022 bude uhrazena na 

základě námi vystaveného inkasního příkazu „jistina - záloha“ ve výši 900 Kč. Další platby 

v následujících měsících za stravné budou již prováděny na základě skutečně odebrané stravy.  

-  Kalkulace celodenní stravy dětí do 6 let je ve výši 40,-Kč. 

-  Kalkulace celodenní strava dětí, které dovrší během roku 7 let je ve výši 45,- Kč. 

 

Kulturní fond 1000 Kč  -  jedná se o jednorázovou zálohovou platbu.  

Z kulturního fondu budou hrazeny náklady spojené s návštěvou dětí na různých výchovných 

akcích během celého školního roku 2022/2023 (kino, divadlo, koncert apod.)  

Termín úhrady je nejpozději do 31. 10. 2022. Platba nebude hrazena inkasním příkazem. 

Při Vámi nastavené jednorázové platbě uveďte, prosím, variabilní symbol dítěte a do „Zprávy 

pro příjemce“ napište jméno, příjmení dítěte a třídu. Vyúčtování kulturních akcí (přeplatek-

nedoplatek) bude provedeno hotově k 30. 6. 2023. 

 

Plavání (předškoláci)  

Částka za plavecký kurz je vyčíslena dle aktuálních cen, předpokládaná cena je 1 800 Kč.  

Kurz plavání obsahuje 15 lekcí a bude probíhat ve dvou termínech. 

1. pololetí školního roku: 

V termínu od 6. 10. 2022 do 19. 1. 2023 (každý čtvrtek od 11.15 do 12.00 hod.) 

Zálohu ve výši 1800 Kč zaplaťte, prosím, do 30. 9. 2022 na účet školy jako 

jednorázovou platbu, která bude obsahovat variabilní symbol a ve zprávě pro 

příjemce bude jméno, příjmení dítěte a třída. 

      

2. pololetí školního roku: 

Kurz plavání bude probíhat od dubna 2023 - každé pondělí.   

Termíny a částka za kurz bude upřesněna na základě aktuálních cen dodavatele. 

Po upřesnění zálohy proveďte úhradu, prosím, do 31. 3. 2023 

Důležité upozornění! 

Lekce na zkoušku už plavecká škola neprovozuje. V případě ukončení plavání ze zdravotních důvodů 

nebude vrácena celá částka za plavecký kurz, ale pouze jeho poměrná část. Ukončení ze zdravotních 

důvodů musí být doloženo lékařským potvrzením. 

 

Písemné vyúčtování všech plateb za školní rok 2022/2023 proběhne k datu 31. 8. 2023. 

S výsledky budete seznámeni do 15. 9. 2023. 

Případné nedoplatky a přeplatky během roku budou řešeny průběžně. Ve výjimečných 

případech je možné na základě písemné žádosti a schválení ředitelkou platit hotově. 
 

Čipy  

Z důvodu zabezpečení budovy je nově od 1. 9. 2022 v provozu bezpečnostní systém SAFY. 

Vstup do budovy je možný pouze s použitím čipu. Jedná se o vratnou zálohovou platbu ve 

výši  100 Kč/1 čip.  Záloha Vám bude vrácena po odevzdání čipu při ukončení docházky do 

mateřské školy. V případě ztráty čipu bude nutné si vyzvednout nový čip a zaplatit novou 

zálohu. Je možnost si „zapůjčit“ i více čipů pro další členy rodiny dítěte.  
Z bezpečnostních důvodů je vstup do budovy zajištěn pomocí čipů v určitých časových 

intervalech.  
Ráno     od   6.30 hodin  do   8.00 hodin  

Po obědě   od 12.00 hodin  do 12.30 hodin 

Odpoledne   od 14.15 hodin  do 16.30 hodin. 

Pro vstup v jiných časových intervalech je nutné při vstupů do budovy využít zvonek.  
 



Platby v hotovosti – platby lze provádět na základě písemné žádosti schválené ředitelkou školy. 

Další schválené platby v hotovosti (školné, kulturní akce, plavání, čipy, stravné apod.) – lze provádět 

do pokladny školy u vedoucí školní jídelny denně do 15.00 hodin.  

 

Přihlašování stravy 

Evidence stravného (platby, objednávání přes internet) je vedena na programu VIS Plzeň 

Přihlašování a odhlašování stravy provádějte na stránkách:   www.strava.cz  

dle tohoto návodu: 
Výběr jídelny:  6243 (je přidělené číslo naší jídelně při MŠ) 

Heslo: Příjmení a jméno dítěte (psáno malým písmem dohromady 

bez diakritiky) .  

Heslo je možné změnit po dohodě a oznámení nového hesla vedoucí školní jídelny. 

Dítě je při nástupu do mateřské školy automaticky přihlášeno ke stravování na celý měsíc.  

Změny provádí zákonný zástupce dítěte – ODHLÁŠENÍM NEBO PŘIHLÁŠENÍ STRAVY.  

V případě potravinových problémů (diet) dítěte je nutné nahlásit omezení nejen paní učitelce,  

ale stravování dítěte řešit s vedoucí školní jídelny, popř. dodat vyjádření lékaře.  

Další podrobnosti budou řešeny a dohodnuty osobně.  
 

Nepřítomnost dítěte – odhlášky, omlouvání 

V případě nepřítomnosti dítěte ve školce je zákonný zástupce povinen dítě samostatně:  

 

1. Omluvit z výchovného procesu:  

Nepřítomnost zákonný zástupce nahlásí přímo p. učitelce ve své třídě (možnosti: telefonicky, 

SMS zprávou, e-mailem nebo osobně).  

 

Děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) mají 

dle Školského zákona tyto povinnosti: 

- Každá nepřítomnost dítěte musí být doložena písemně po návratu do MŠ a 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Při opakovaném zanedbávání bude vyžadováno 

doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení)  

- V případě absence delší než 10 dní musí zákonný zástupce požádat písemně o 

uvolnění dítěte. Tiskopisy jsou k dispozici u hlavní nástěnky. 

 

     2.   Odhlásit ze stravování  

Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně ve školní jídelně.  

Odhlášky ze stravy lze provádět vždy nejpozději do 7.00 hodin daného dne. 

 

Odhlašování stravy je možné provádět těmito způsoby: 

• Prostřednictvím internetových stránek:    www.strava.cz   

dle tohoto návodu: 
Výběr jídelny:   6243 (je přidělené číslo naší jídelně při MŠ) 

Heslo: Příjmení a jméno dítěte (psáno malým písmem dohromady 

bez diakritiky) .  

• Napsat e-mailem zprávu na:   jidelna@skolkakunovice.cz 

ve tvaru „Jméno, příjmení, třída, doba odhlášky od-do  

• Telefonicky nebo formou SMS na telefonní číslo 773 964 824 u vedoucí školní 

jídelny ve tvaru „Jméno, příjmení, třída, doba odhlášky od-do“ 
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Odhlásit si můžete odpolední svačinku v případě, že si dítě budete chtít vyzvednout po obědě 

do 12.00 hodin předcházejícího dne.  

 

Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je v případě neodhlášené stravy účtována plná hodnota 

celodenní stravy (dle kalkulace stravy se jedná o cenu potravin, mzdové a režijní náklady). 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 119 má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci. 

V případě, že si stravu nevyzvednete, bude poskytnuta ostatním dětem na přidání. 

 

V případě, že zákonný zástupce neodhlásí první den nemoci dítě ze stravy, je možné si oběd 

vyzvednout v MŠ v době od 11.15 do 11.30 v kuchyni školní jídelny.  

O odběru a vyzvednutí stravy informujte, prosím, vedoucí ŠJ p. Markétu Korábkovou. 

 

Upozornění: 
Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. může ředitelka školy na základě dvou přechozích písemných 

upozorněních zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování apod. ve stanoveném 

termínu a nedohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady. 

 
V Kunovicích, dne 13. 9. 2022     

Bc. Blanka Černochová, ředitelka školy 

 

 


