
Informační letáček pro rodiče  
Název mateřské školy :    

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVATOVÁCLAVSKÁ 943 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
MPV – Mateřská škola Míkovice, U Mlýna 251, Uherské Hradiště 686 09 
 

 

Adresa : Mateřská škola U Mlýna 251, 686 09 Uherské Hradiště 

telefonní číslo : 572 574 556  ( informace, vzkazy, apod) 

572 574 358 (omlouvání dětí do ŠJ) do 7.15 hodin. 

 739 488 417   ( služební telefonní číslo vedoucí učitelky školy) 

e-mail: e-mail: msmikuh@uhedu.cz 

 

webové stránky : www.msmikovice.cz 

Provoz školy :  6,30 – 16,30 hodin  

Děti se přijímají do 8.00 hodin, 

 po předchozí ústní dohodě- oznámením, nebo zapsáním do sešitu v šatně, nebo telefonické zprávě 

je možné dítě přivést kdykoliv během dne a také je možné si dítě během dne kdykoliv vyzvednout 

z MŠ. 

Děti odcházející domů po obědě se zapisují do sešitu v šatně. Odcházejí od 12 -  12,20 hodin.  

 

Vedoucí učitelka školy Marcela Šáchová 

Zástupkyně: Zuzana Mikovičová 

Platby v MŠ : 

 

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání jsou splatné do 15. dne v měsíci. 

 Informace o výši plateb a termínech visí na nástěnkách. 

Co dítě při nástupu do MŠ 

potřebuje : 

(doporučení) 

Bačkory (pantofle jsou nevhodné) a nejsou možné crocsy 
Zástěrka pro dívky (není nutná) 
 
Oblečení na vycházku (raději starší a pohodlné, přiměřené počasí - pláštěnka + 
gumáky) 
 
Náhradní oblečení do sáčku (tričko, kalhotky, slipy, ponožky – punčocháče). Mů-
že dojít k pomočení nebo znečištění u jídla 
 
Pyžamo pro děti v Sýkorkách i Kosících 
 
Dlouhovlasé dívky svůj hřeben (kartáč) 
 
Nedávejte dětem do MŠ hračky – „mazlíčky“, cenné předměty, drahé oblečení 
 
Hrníček do třídy na pitný režim 

Budeme rádi, pokud nám do MŠ přinesete vlhčené ubrousky, vytahovací papírové ka-

pesníky, kuchyňské utěrky, ubrousky, Copy papíry. Za vše předem děkujeme 

Všechny věci dětem podepište 

 

Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ 

  

Nebudeme si v MŠ ČISTIT ZOUBKY – nenoste dětem - Kartáček na zuby, zubní pastu, 
kelímek 

 
Na jakékoliv další informace Vám ráda sdělím: osobně v mateřské škole, telefonicky, e-mailem nebo je najdete na 
webu školy.               
         Marcela Šáchová, vedoucí učitelka 

mailto:msmikuh@uhedu.cz

