
Základní škola a mateřská škola Brno, 

Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace 

Informace pro rodiče 

Adresa MŠ: Přemyslovo nám. 1, 627 00 Brno – Slatina 
 

Telefon: 548 212 014 
 

webové stránky: www.zspremyslovo.cz 
 
 

Ředitelka školy: Mgr. Světlana Brankovská reditelka@zspremyslovo.cz 
 

Zástupce ředitelky pro MŠ: Mgr. Tomáš Keprt  keprt@zspremyslovo.cz 

 

 
 

Provozní pracovnice MŠ: Martina Nosová nosova@zspremyslovo.cz 
 

Radka Rosendorfová rosendorfova@zspremyslovo.cz 
 

Stravování: viz pokyny, které dostanou rodiče prostřednictvím školky od školní jídelny 
 

Režim dne dětí v MŠ: 
 

6,30  otevření MŠ 
 

6,30 – 8,30  scházení dětí ve třídě 
 

7,00 – 9,45 herní a vzdělávací činnosti dle ŠVP, individuální práce s dětmi, 
pohybová chvilka 

 
8,30 – 9, 00  svačina 

 
9,45  druhá svačina (ovoce) 

 
9,45 – 10,00  příprava na pobyt venku, oblékání dětí 

Účetní školy: Blanka Lidmilová lidmilova@zspremyslovo.cz 

Hospodářka školy: Dana Jančíková jancikova@zspremyslovo.cz 

Učitelky MŠ Sluníčka: Markéta Musilová Mandelíková musilova@zspremyslovo.cz 

 Markéta Halmová halmova@zspremyslovo.cz 

Učitelky MŠ Berušky: Radmila Odehnalová odehnalova@zspremyslovo.cz 

 Jana Staňová stanova@zspremyslovo.cz 
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10,00 – 12,00 pobyt venku 
 

12,00- 12,30  vysvlékání, hygiena, příprava na oběd 
 

12,30 – 13,00 oběd 
 

13,00 – 14,30 odpolední odpočinek (vstávání dětí dle individuálních potřeb) 
 

14,30  odpolední svačina, individuální práce s dětmi 
 

16,30  uzavření MŠ 
 

Docházka dětí do MŠ: 

Každé dítě má přidělenu svoji značku. Ve třídě pracují s dětmi dvě učitelky, střídají 

se pravidelně na dopolední a odpolední směně. V případě, že potřebujete 

vyzvednout dítě z MŠ mimo obvyklou dobu, domluvte se předem s učitelkou. 

Rodiče nebo jejich zástupci doprovodí dítě do MŠ a předají je převléknuté a 

přezuté učitelce, která převzetím přebírá za dítě odpovědnost. 

Do MŠ se přebírají pouze děti zdravé. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci, navštivte 

lékaře, pokud se příznaky projeví v MŠ, vyrozumíme o tom rodiče a vyzveme je k 

okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ. Je proto nutné nahlásit školce platné tel. číslo. 

Každou nepřítomnost dítěte v MŠ je potřeba telefonicky ohlásit učitelce. 

Odvádět děti z MŠ mohou kromě rodičů jimi pověřené osoby na základě písemného 

zmocnění na celý školní rok. V případě jednorázové změny osoby při vyzvedávání dítěte 

z MŠ, vyrozumí rodiče učitelku, také písemně. 

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu MŠ činí 500 Kč/ 1 měsíc. 

Rodiče posílají platbu na č. účtu školy 64333621/0100 pravidelně každý měsíc 

bankovním převodem vždy do 15. dne v měsíci pod variabilním symbolem, který rodič 

obdrží. 

Dále je možné si zřídit inkaso. 

Bezúplatně jsou vzdělávány děti, které v době od 1. 9. do 31. 8. aktuálního školního 

roku dosáhly 6 let (poslední rok předškolního vzdělávání). 

Na děti s odloženou školní docházkou se osvobození od úplaty 500 Kč/1měs. vztahuje 

taktéž. 


