
Informace pro rodiče 

 

Zástupce ředitele pro MŠ Komenského: 

                           Jana Hloušková 

Paní učitelky:  

       Helena Marková 

    Alena Semeniuková 

    Alena Pavloňová Neumanová 

    Lucie Jarušková  

    Natálie Jarůšková 

     

Paní kuchařky:  Klára Janoušková (ved.kuchařka), Jana Vondálová  

Paní školnice:             Dagmar Hrubá ( Komenského 6 ) 

                                                Eva Pavlíčková ( Komenského 4) 

 

 

Provoz MŠ Komenského 6 6:00 – 16:45 

Provoz MŠ Komenského 4 6:30 – 16:00 

 

Telefon MŠ Komenského 6: 515 531 192 

 

Telefon MŠ Komenského 4: 730 807 641 

 

Služební telefon zástupce ředitele pro MŠ Komenského: 724 983 063 

Emailová adresa MŠ Komenského je: 1.msadamov@adamov.cz  
 
1.Třída / přízemí / třída „Motýlků“ ( 2 – 6 let ) p.uč. Marková, Hloušková 

2.Třída / poschodí / třída „Berušek ( 2 – 6 let ) p.uč. Semeniuková, Pavloňová Neumanová 

3.Třída / budova ZŠ / třída „Sluníček“ ( 2 – 6 let ) p.uč.Jarušková, Jarůšková  

 

Příchod dětí do MŠ zpravidla do 8 hodin, možno i později, vždy po domluvě s p. učitelkou. 

Děti se omlouvají při nepřítomnosti den předem (nemoc, zůstanou doma),  

nebo do 7:15 hod. ráno.  

Neomluveným dětem se započítává oběd, 1. den si ho mohou vyzvednout v době   

od 11:00 do 11:15 hod, po nahlášení paní kuchařce ( do vlastních nosičů). 

 

Stravné: Cena obědu a svačinek 48,- Kč / den, záloha 1.000,- Kč / měsíc 

 

Školné: 500,- Kč / měsíc 

 

Stravné a školné se platí trvalým příkazem, platba probíhá vždy do 15. předchozího měsíce.  

 

Číslo účtu a variabilní symboly obdržíte. 

 

 

 



 MŠ Komenského 6 nabízí: 

Logopedická prevence s rodiči 

Edukativně stimulační skupiny s rodiči – nejstarší děti 

Kroužek angličtiny (dle zájmu) 

Kroužek jógy pro děti 

 

MŠ Komenského 4: 

Němčina ( projekt ve spolupráci se ZŠ) 

Edukativně stimulační skupiny s rodiči 

Logopedická prevence s rodiči 

 

Co děti potřebují do MŠ: 

Papučky / ne pantofle / 

Oblečení do třídy – jednoduché a volné s kapsou na kapesník, trička s krátkým rukávem 

Náhradní spodní kalhotky, slipy, punčocháče, ponožky 

Pyžamo nebo noční košilku 

Oblečení na zahradu – tepláková souprava nebo starší oblečení, tenisky (starší obuv) 

Děti si mohou přinést plyšové zvířátko na odpolední odpočinek - dočasně zakázáno! 

1 balík papírových kapesníků (10ks) 

 

Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do MŠ, dodržujte již nyní doma pravidelný režim a 

přizpůsobujte jej režimu v MŠ a zaměřte se na hygienické a pracovní návyky. 

 

 Dítě udržuje osobní čistotu a zvyká si používat toaletní papír 

 Správně drží a samostatně jí lžící a pije z hrníčku 

 Učí se umývat a utřít si ruce a ústa do ručníku 

 Samo si obléká jednoduché části oděvu 

 Umí smrkat a používá kapesník 

 Umí si nazouvat boty a přezůvky 

 Dítě si zvyká poznat své věci a uložit si je na své místo 

 Dodržuje osobní hygienu, umí se vyčurat i vykakat, nebo si říci, že chce 

 Nedávejte dětem při odpoledním odpočinku plenky 

 

V šatnách a na chodbě jsou nástěnky s informacemi pro rodiče. 

Doporučujeme Vám, abyste je během školního roku sledovali. 

 

Fotografie z akcí naší MŠ najdete na internetové adrese: 

„msadamov.rajce.idnes.cz“ 

jméno: Komenského, kód: 6 

 

Každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho „školní vstup“ ulehčit.  

 

Přeji Vám, aby se Vašemu dítěti v naší mateřské škole líbilo a dařilo. 

 

 

              Jana Hloušková  

       Zástupce ředitele pro MŠ Komenského

  


