
Odloučené pracoviště (ulice Slovenská) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZNOJMO, 

PRAŽSKÁ 98 

Slovenská 33 

669 02 Znojmo 

 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Monika Bulínová 

Vedoucí učitelka základní školy: Mgr. Milada Illová 

 

Telefonní čísla: 

Mateřská škola: RÁKOSNÍČCI – 734 860 369, VODNÍČCI – 

734 860 370 

Školní jídelna: 515 225 512 

Školní družina: 603 763 306 

 

E – mailové adresy: 

Vedoucí učitelka MŠ: monika.bulinova@zsprazska.cz 

 

Webové stránky MŠ: 

www.mspraminek.webnode.cz 

 

Bankovní spojení: 

školného v MŠ                                123-6362850237/0100 (Komerční banka) 

stravného ve školní jídelně:         123-6362910287/0100 (Komerční banka) 

mailto:monika.bulinova@zsprazska.cz


 

Základní informace: 

 

Provoz MŠ je od 6:15 hod – 16:15 hod – uvedenou pracovní dobu prosím respektujte. 

Příchod do MŠ je do 8:15 hod.  

Informace o úhradě školného: 230 Kč/měsíc, splatné vždy k 15. dni v měsíci na účet školy, hotově 

v MŠ či hotově paní sekretářce na hlavní budově na ulici Pražská. U vedoucí učitelky dostanete 

variabilní symbol pro zasílání školného na účet školy, pod kterým budete vedeni. 

Co dítě potřebuje při nástupu do MŠ: 

- Hrneček na pitný režim – nejlépe plastový, podepsaný 

- Oblečení:  

 Na zahradu a vycházku – dle ročního období (chodíme ven za každého 

počasí) 

 Do třídy – pohodlné legíny, tepláky, tričko – krátký/dlouhý rukáv, pevné 

bačkory, ne pantofle  

 Dbejte na dostatek náhradního oblečení v přihrádce, včetně ponožek a 

spodního prádla, pro případ „nehody“, zašpinění při výtvarné činnosti nebo 

při pobytu venku 

 Pyžamo – každé pondělí si dítě přinese čisté a v pátek si je odnáší domů.  

Vybíráme: na 1. pololetí – 1 balení papírových kapesníků (celé balení, tj. 10 balíčků) a 1 balení 

vytahovacích papírových kapesníků 

Strava: skládá se z dopolední svačiny, oběda a svačiny odpolední. Stravu si lze odhlásit do 12:00 hod 

na následující den, a to telefonicky na číslo jídelny, osobně v jídelně či e-mailem u vedoucí stravování. 

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat MŠ jen dopoledne, je potřeba si odpolední svačinky odhlásit. 

Odhlašovat děti z docházky můžete telefonicky na čísle Vaší třídy.  

Příspěvek na chod MŠ a příspěvek na předplatné akce – částky se vybírají pololetně – je možno 

uhradit i celkovou sumu, kterou si rodiče odhlasují na informativní schůzce pro rodiče vždy v září na 

začátku školního roku. Z příspěvku na chod MŠ se dětem pořizují nové hračky, výtvarné materiály, 

materiály na tvoření, apod. Z příspěvku na předplatné akce se financují divadla a další představení, 

která probíhají v mateřské škole. 

Akce v MŠ: divadla, besídky, sportovní akce, tvořivé dílny, výuka anglického a německého jazyka… Dle 

zájmu dětí a rodičů. Všechny akce jsou nad rámec výše školného. 

O všem budete s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím webových stránek – 

www.mspraminek.webnode.cz nebo na nástěnce u jednotlivých tříd. Na těchto stránkách najdete 

potřebné dokumenty, čísla na jednotlivé třídy i e-mailové adresy na paní učitelky, pro případ 

omlouvání dětí či dotazů.  

 

http://www.mspraminek.webnode.cz/

