
Děti do MŠ Pastelka potřebují 

 
- bačkory do třídy (ne pantofle nebo crocs obuv) 

- oblečení dle počasí (kraťasy, tepláky do třídy, kraťasy, tepláky, oteplovačky, 

kombinézu, rukavice – dle ročního období na vycházku) 

- vhodnou obuv na ven 

- pyžamo – podepsané VŽDY !!! 

- náhradní spodní prádlo, ponožky a tričko – do sáčku v šatně 

- podepsanou igelitovou tašku na věci při odpoledním odchodu na zahradu (v létě) 

Pokud si děti své věci nepoznají – podepište je – za ztrátu nebo výměnu pak 

nezodpovídáme 

 

- 1 x za měsíc balík papírových kapesníků nebo krabici vytahovacích kapesníků 

- 1x za 2 měsíce toaletní papír a vlhčený toaletní papír – ne vlhké ubrousky pro mimina  

- svoji fotografii průkazové velikosti (je možné vystřihnout z větší fotky obličej) 

  

Nové informace, chystané akce a důležitá sdělení jsou vyvěšována na dveřích proti 

vstupním dveřím – prosím, pravidelně sledovat, zvlášť při vyzvedávání dětí sourozenci 

 

Informace o MŠ, směrnice, školní řád a jídelní lístek jsou na nástěnce v šatně dětí 

 

Všechny informace zasíláme na mail a zveřejňujeme na FB stránkách školy 

https://www.facebook.com/ms.pastelka?ref=tn_tnmn  

 

Děti se scházejí do 8,00 hodin. Po předchozí domluvě s ředitelkou, lze i jinak. 

Od 6,00 do 7,40 hodin jsou všechny děti na třídě 1. A – žluté káčátko 

 

Obědy se platí poslední týden v měsíci na měsíc příští. Přesné datum je s předstihem 

oznámeno na informační nástěnce naproti vchodovým dveřím.  Prosím o dodržení.  

Celý den   28,- Kč 

děti 6-7 leté  30,- Kč 

Obědy se odhlašují den předem do 12,00 hodin, jinak si lze oběd vyzvednout po 12,00 

hodině. Zapište své dítě do sešitu v šatně. 

Na měsíc dopředu se hradí úplata za vzdělání  330,- Kč 

 

 

 

Telefon MŠ    47 550 71 52 

Mobil pro omlouvání dětí              604 28 39 14,  

Mobil ředitelka 724 099 844 

e-mail             info@mspastelka-ul.cz 

 

internetová adresa fotografií   http://pastelkaskolka.rajce.idnes.cz/ 

 

www.mspastelka-ul.cz 

https://www.facebook.com/ms.pastelka?ref=tn_tnmn
mailto:info@mspastelka-ul.cz
http://pastelkaskolka.rajce.idnes.cz/
http://www.mspastelka-ul.cz/

