
 

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018 

KONTAKTY 

Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy  

telefon: 731 440 493 

e-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz 

Mgr. Martin Vávra, PhD., zástupce ředitele  

telefon: 731 440 494 

e-mail: vavra.martin@zsamskasava.cz 

Dagmar Chrastinová, vedoucí učitelka MŠ  

telefon: 731 440 496 

e-mail: chrastinova.dagmar@zsamskasava.cz 

Petra Lukešová, učitelka MŠ  

e-mail: lukesova.petra@zsamskasava.cz 

Petra Bořutová, učitelka MŠ  

e-mail: borutova.petra@zsamskasava.cz 

Renáta Zaoralová, učitelka MŠ  

e-mail: zaoralova.renata@zsamskasava.cz 

Andrea Macíková, vedoucí školní jídelny 

telefon: 731 440 494 

e-mail: macikova.andrea@zsamskasava.cz 

Marie Zbranková, účetní  

telefon: 731 440 491 

e-mail: zbrankova.marie@zsamskasava.cz 

 

 

 



PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 v pracovní dny od 6:30 do 16:00 hodin, prosíme Vás o dodržování těchto časů (včasné 

příchody pro děti) 

 zákonní zástupci či jimi pověřené osoby jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je 

předat učitelce, za děti zodpovídají až do předání učitelce 

 děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci či jimi pověřené osoby 

mezi 11:45 a 12:00 hodinou, ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 a 16:00 hod. 

 do budovy školy jsou osoby vpuštěny prostřednictvím přiděleného čipu nebo 

zazvoněním na zvonek u dveří 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH 

Prázdninový provoz mateřské školy bude zachován, pokud bude přihlášen dostatečný počet 

dětí – 15 a více. V případě méně přihlášených dětí bude provoz mateřské školy 

z organizačních důvodů přerušen. 

Podzimní prázdniny od 26. 10. do 27. 10. 2017  

Vánoční prázdniny od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 provoz přerušen 

Pololetní prázdniny 2. 2. 2018  

Jarní prázdniny od 19. 2. do 25. 2. 2018  

Velikonoční prázdniny od 29. 3. do 30. 3. 2018 provoz přerušen 

Provoz v době hlavních prázdnin: bude upřesněn ve II. pololetí, otevřena bude Prázdninová 

školička. 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

250 Kč/měsíc děti, které se vzdělávají v prvním a druhém ročníku MŠ 

12 Kč/den v období měsíců červenec a srpen 

Bez úplaty děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ 

 

Platí se do 15. dne v měsíci buď v hotovosti učitelkám MŠ nebo převodem na účet  

č. 181692076/0300 – do poznámky napište Jméno a příjmení dítěte 

 

Osvobozen od úplaty je (pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy): 

 zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 

 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku 

na péči, 

 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

 fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, 

 



STRAVOVÁNÍ 

 stravu je možné odhlásit nebo přihlásit do 8:00 hodin  

 neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou zákonní zástupci 

vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 11:00 hodin (platí 

pouze v první den nepřítomnosti) 

 stravné se vybírá zálohovým způsobem na měsíc dopředu 

 částka je vypočítána podle předpokládaného množství odebrané stravy následujícího 

měsíce a od této částky se odečítá případný přeplatek strávníka 

 přeplatek se automaticky převádí do příštího školního roku 

 splatnost je 21. den daného měsíce 

 pokud částka nebude uhrazena nejpozději do 25. dne v měsíci, strávník ztrácí nárok na 

stravu následujícího měsíce; strava bude odhlášena do doby zaplacení částky 

Ceny stravného 

 Děti 2,5 – 6 let:  38 Kč (přesnídávka 8 Kč, oběd 22 Kč, svačina 8 Kč) 

 Děti 7 a více let:  41 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 24 Kč, svačina 8 Kč) 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

 Zájmové kroužky provozuje komunitní škola Kašava, z.s. 

 přihlášky odevzdejte učitelkám do 25. 9. 2017 

 poplatek za 1. pololetí předejte učitelkám do 31. 10. 2017 

 výuka začne probíhat od 2. 10. 2017 

 kroužky budou otevřeny v případě dostatečného počtu přihlášených dětí 

MAŽORETKY – Markéta Třísková 

 pro děti od 4 let 

 základy cvičení mažoretek, rytmická cvičení, vystupování na akcích 

 úterý 14:00 – 15:00 

 330 Kč/pololetí (13 lekcí + vystupování na akcích) 

ZUMBIČKA – Markéta Třísková + žákyně 9. ročníku 

 taneční sestavy, vystupování na akcích 

 středa 15:15 – 16:00 

 280 Kč/pololetí (13 lekcí + vystupování na akcích) 

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY – Petra Bořutová 

 angličtina hrou, anglické písně, říkadla a hry 

 středa 9:50 – 10:20 

 600 Kč/pololetí (13 lekcí) 



FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA – Marek Toufar 

 fotbalový trénink 

 čtvrtek 17:00 – 18:00 

 330 Kč/pololetí (13 lekcí) 

DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2017 

 Řád mateřské školy platný od 1. 9. 2017 

 Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy v rubrice Mateřská 

škola/Dokumenty a formuláře, v tištěné podobě budou umístěny v šatně mateřské 

školy 

AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Plavecká výuka: přednost mají předškoláci, dále jsou vybírány děti dle data narození 

Lyžařský výcvik: přednost mají předškoláci, dále jsou vybírány děti dle data narození 

Solná jeskyně: určeno pro předškoláky 

Do školy se nebojíme: spolupráce dětí MŠ s žáky 1. třídy 

 

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM EDUPAGE 

 Přihlašovací údaje byly zaslány na e-maily rodičům 

 třídní kniha, kalendář akcí, komunikace s učitelkami, omlouvání dětí (předškoláci) 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 

Aktuální kalendář akcí je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Kalendář. 

 


