
ZŠ a MŠ ČERNOŽICE 
Adresa mateřské školy: Družstevní 190,  503 04 Černožice  
Email: mscernozice@seznam.cz 
Telefon do mateřské školy: 495 42 10 48; 725 044 551 
Tel. do školní jídelny:  495 42 11 33; 732 290 269 
 

 

Co udělat před nástupem dítěte do MŠ: 

Evidenční list 

 Vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a nejpozději v den nástupu dítěte předat 

/zaslat/ do mateřské školy evidenční list dítěte – k dispozici ke stažení na web. 

stránkách školy: www. zscernozice.cz, popř. po předchozí dohodě je možné 

vyzvednout formulář evidenčního listu přímo v budově MŠ. 

Školkovné:  

 Měsíční výše úplaty byla stanovena na 250,- Kč měsíčně na 1 dítě. Úplatu hradí zákonní 

zástupci dítěte za celý měsíc v plné výši 250,00 Kč, a to i v případě, že dítě nemohlo v 

daném měsíci plnit úplnou docházku. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná 

do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Rodiče obdrží v měsíci září 

včasnou informaci o platbách na první schůzce v MŠ. Termín konání schůzky bude včas 

oznámen na nástěnkách i webu školy. 
 

Stravné: 

 Před nástupem dítěte do mateřské školyje třeba vyzvednout si přihlášku ke stravování 

v jídelně u vedoucí stravování pí. Hovorkové. (Po, Út, St. – 7.30 hod. – 13.00hod.) 

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ 

Do třídy 

 Hrací kalhoty, legíny, tepláky, sukýnku,… (Ve třídě je udržovaná teplota kolem 23°C, 

proto není třeba dávat dětem teplé mikiny nebo punčocháče pod kalhoty) 

 Bačkory (pantofle NE! -  bezpečnostní důvody) 

 Děti, které odpočívají pyžamko (jednou týdně výměna) 

 Cvičební úbor –  pouze starší děti (kraťásky, tričko, NE cvičky) 

 Ručník – jednou týdně výměna 

 Kartáček na zuby – popř. zubní pasta dle uvážení rodičů – pouze starší děti. 

 Oblečení na převlečení pro případ nehody (taštička, košík  se značkou v šatně) 

Co dítě potřebuje do MŠ 

 Převlečení na zahradu, které lze umazat 

 Náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, náhradní tričko, tepláčky,…) 

 Kapesníky 
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Na vycházku: 

 Oblečení dle počasí a ročního období 

 Pevnou obuv  

 Při nepřízni počasí pláštěnku 

 Pokrývku hlavy 

 

VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ, S POUTKEM NA POVĚŠENÍ! 

 

 

 

 

 

 


