
 

Školní rok 2022/2023 

LIPNÍK NAD BEČVOU 

Provoz: Od 7:00 do 15.00 hodin. 

Denní režim dětí: 

7:00 - 8:30    příchod dětí 

7:00 - 10:00 skupinová i samostatná práce s 

pomůckami, svačina, 

10:15 – 11:15  výprava do přírody s 

poznávání a objevováním 

11:30         oběd 

11:45 -12:00 možnost vyzvednutí dětí 

12:15 – 14:00   čtení pohádky, spánek, klidové 

aktivity 

14:15        odpolední svačina 

14:30 – 15:00  volná hra či řízená činnost 

uvnitř/venku v areálu 

14:15 – 15:00 možnost vyzvednutí dětí 

 

Další nadstandardní aktivity: Angličtina, 

příprava pro předškoláky, pečení, polytechnika  

✗ prosíme o včasné příchody i odchody 

do MŠ, děkujeme! 

 Měsíční příspěvek na provoz (školné): 

Docházka Cena 

Celo-týdenní 2900,- 

Částečná 1900,- 

 Vše splatné do 15. dne v měsíci.  Výše 

stravného se předpokládá 90Kč / den 

 

Co s sebou do školky: 

• Přezůvky, které si umí dítě obout samo 

• Náhradní podepsané oblečení (včetně 

spodního prádla i ponožek, mikiny a 

kalhot) KAŽDÝ DEN VE SKŘÍŇCE 

• Gumáky (dle počasí) 

• Pokrývku hlavy (vždy) 

• Pyžamo na spaní (podepsané) 

• Kartáček na zuby, pastu 

• Dle potřeby plyšáka/polštářek na spaní 

(prosím jiné hračky nedávejte) 

• Na výlety: podepsaný batůžek nejlépe 

s nastavitelnými popruhy a hrudní 

přezkou: (v něm: podepsanou láhev s 

pitím, pokrývku hlavy za jakéhokoliv 

počasí, kapesníky, pláštěnka, sáček na 

poklady) 

• Jednorázové pleny i ubrousky k 

přebalení, nosí-li dítě. 

Průvodci a další důležité kontakty: 

Ing. Jana Jurajdová:  osecanek@seznam.cz 

tel. 725025345  

Mgr. Markéta Zlámalová: tel. 608456357  

zla.marketa@gmail.com 

Průvodci: Zdena Podepřelová, Marie 

Římáková, Simona Rozkošná, Mgr. Gabriela 

Švédová,  

MINIŠKOLKA 

Od 7 – 16 hodin (Po-pá) 

  

725 744 086 

Obědy se odhlašují den předem do 12:00, 

docházka nejpozději ten den do 8:30.  

DŮLEŽITÉ AKCE do prosince 2022: 

15.9. Zahradní slavnost v Oseku n/B 

27.9. Montessori vzdělávání – přednáška 

12.10. Emoční rozvoj u dětí – přednáška 

9.11. Třídní schůzky 

24.11. Montessori doma – praktický život, 

čeština a matika v kuchyni - přednáška  

14.12. Vánoční tvoření – Hasičárna Osek 

✗ Nutná účast obou rodičů min. na 

jedné přednášce. 
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