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Základní informace k zahájení školního roku 2021/2022 

MŠ Řevnice, Čsl. Armády 139, 252 30 
 
1) Vedení Bambinárium Řevnice:  
Ing. Dagmar Benková – ředitelka 775 665 090 
Alena Vaňásková – vedoucí provozu 606 838 380 
 
2) Vedoucí učitelky MŠ Řevnice 
Oddělení berušek 602 115 192 

Vedoucí učitelka: Martina Čepelová  
 – ve školce pracuje od roku 2009, kde od stejného roku vede výtvarný kroužek „Tvořínek“, 2010 absolvovala seminář z kurzu „Respektovat a být respektován“, dále 
prošla informativním kurzem Montessori MŠ a ZŠ a v roce 2011 seminářem Montessori v kostce, v roce 2017 ukončila úspěšně státní zkouškou akreditovaný kurz 
MŠMT kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky   
 
Oddělení motýlků 602 115 192 
Vedoucí učitelka: Kristýna Tůmová  
- v Bambináriu pracuje od roku 2020. Začínala na pozici chůvy v dětské skupině Bambilín. Má ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou z oboru 
Podnikání. V roce 2016 získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí.  
 

 
3) Kroužky: 
Plavání    08:30 – 09:00 pondělí věk: 4 let začátek: 13. 9. cena: 1700,- Kč/10 lekcí 
Keramika   15:45 – 16:45 pondělí  věk: 3,5 let začátek: ……. cena: 2860,- Kč/15 lekcí 
Bricks4kidz (lego kostky) 15:45 – 16:45 úterý věk: 3,5 let začátek: …….. cena: 1500,- Kč/15 lekcí 
Tvořínek   15:30 – 16:30 středa věk: 3,5 let začátek: ……… cena: 1800,- Kč/15 lekcí 
Tenis a pohybové hry  13:00 – 14:00 pátek věk: 3 - 6 let začátek: ………. cena: 2950,- Kč/pololetí  
Nabídka dalších kroužků se připravuje  
 
4) Co potřebuje dítě do školky: 
bačkůrky, /NE KROKSY/ – v rámci bezpečí dítěte při pohybových činnostech – padají z nožičky; doporučujeme domácí 
obuv s uzavřenou špičkou i patou; v ideálním případě náhradní bačkůrky nebo protiskluzové ponožky 

 
 
 
 
 
 

často dochází k náhodám, kdy si dítě zamokří bačkůrky a nemá náhradní na přezutí (než bačkůrky vyschnou je 
potřeba, aby dítě bylo ve školce obuté, případně mělo protiskluzové ponožky) 
Dítěti vytvořit v šatničce malou zásobu rezervního oblečení. V případě jakékoliv nehody (při obědě, při malování, 
případně jiné činnosti) budeme mít možnost dítě převléknout. 

 
• náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláčky) 
• dále pak pláštěnku a gumovky 
• v zimních měsících zateplené kalhoty 
vše výše uvedené nechávají rodiče v šatničce na značce dítěte 
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• hrneček na pití (předat paní učitelce v den nástupu)  
• kartáček na zoubky (předat paní učitelce v den nástupu) 

 
Oblečení dítěte, boty, hrneček, kartáček a všechny soukromé věci PODEPSAT – stačí uvést iniciály 
dítěte „X.Y.“ V případě ztráty je větší šance věci dohledat. Oblékat a strojit dítě do školky dle ročního období (v zimě 
nezapomenout dávat dítěti rukavičky, teplou čepici, šálu; v létě pokrývku hlavy proti sluníčku; na podzim 
nepromokavé boty na procházky atd.) 

 

5. Lesní program + výlety podle abecedy – nutné vybavení dítěte do přírody, pokud není již uvedeno výše (platí 
pouze pro děti od 4 let) 

1. Větší batoh (se zapínáním na hrudi)    

2. Náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláková souprava s kapucí)    

   

3. Lahev na pití 0,7 l.                                                                   

4. Pláštěnka 

 

 

 

 

5. Box na svačinu (zakoupí MŠ)    

6. Lehké, nepromokavé outdoorové kalhoty na gumu    

7. Pevné, nepromokavé boty na suchý zip      

 

 

8. kapesníčky  
9. termoska 0,7 l. 
10. funkční prádlo v zimním období 
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11. rukavice v zimním období (vždy 1 pár navíc – rezerva) 
12. repelent (pokud dítě používá) 

 

6. Komunikace: 

O akcích konaných ve školce vás informujeme hlavně na 
nástěnkách přímo v šatničkách jednotlivých odděleních.  
Podrobnější informace o akcích a jejich připomenutí 
posíláme pár dní před akcí emailem.  
Hlavní je pro vás informace na nástěnkách v šatně MŠ 
Mailová adresa: msbambirevnice@volny.cz 
Telefon do MŠ: 602 115 192 
Facebook/msbambirevnice 
Souhlas s focením a umisťováním fotek na facebook a formulář GDPR je nutno 
podepsat. 
Fotky budeme vkládat na facebook MŠ nebo rajce.net, kde je možné si je stáhnout.   
 

Omluvy ráno nejpozději do 7:30 hod. na mail: msbambirevnice@volny.cz 
Náhrady den předem nejpozději do 14:00 hod. na mail: msbambirevnice@volny.cz 

 
Doporučený příchod a odchod ze školky: 
DÍTĚ JE NUTNO PŘIVÉST DO MŠ – IDEÁLNĚ DO:  
oddělení Motýlků – 8:25 hod.  
oddělení Berušek – 8:55 hod.  
PŘEDÁNÍ DÍTĚTE RODIČ – UČITELKA PROBÍHÁ V ŠATNIČCE 
 
Vyzvedávání dítěte po obědě:   
oddělení Motýlků – 13:00 – 13:15  
oddělení Berušek – 12:15 – 12:30  
 
Vyzvedávání dítěte odpoledne:  od 15:30 nejpozději však do 17:30 
Za vyzvednutí dítěte po 17:30 se účtuje 300,- Kč za každou započatou hodinu 
 
 

7) Nemocnost:  
Hygienická pravidla Covid 19 tvoří samostatný dokument a je k dispozici v každé šatničce. 
Nemocné dítě do školky nepatří. Tento požadavek je součástí školního řádu MŠ a je 
povinností zákonného zástupce ho dodržovat.  
Paní učitelky mají v kompetenci děti se suchým nebo intenzivním kašlem a se  
zelenou nebo žlutou infekční rýmou odmítnout (nepřevzít dítě od rodiče 
do kolektivu).  Léky dětem ve školce nesmíme podávat. 
V případě horečky dítěte, MŠ uvědomí rodiče a požádá o co nejrychlejší odvoz dítěte do 
domácího prostředí. V případě jakékoliv alergie je povinností rodiče nahlásit tuto 
skutečnost učitelce oddělení a v případě alergie na jídlo kromě učitelky i vedoucí provozu pí. Vaňáskové. 
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8) Do školky prosím nenoste: 
Osobní hračky dítěte. V případě ztráty nebo zničení hračky školka nenese zodpovědnost. 
Výjimkou může být např. plyšák na spaní. Případně pokud je to nezbytné a dítě se doma hračky 
nechce vzdát, hračku do školky doneste, ale nechte ji v šatničce.  
 
Nenoste do školky nic sladké – žádné bonbóny, nezdravé sušenky. Pokud budete chtít udělat 
něčím sladkým dětem radost, volte raději čerstvé nebo sušené ovoce, např. exotické jako je 
ananas, mango atp. 

 
 
 
 
9) Platby hotově   

• registrační poplatek 1000,- Kč při podpisu smlouvy nebo nejpozději v den nástupu dítěte 
do MŠ hotově do pokladny školky 

• kulturní poplatek 1200,- Kč při podpisu smlouvy nebo nejpozději v den nástupu do MŠ 
(cena je stanoveny pouze pro jednu rodinu (při větším počtu dětí v rodině se hradí jenom 
jedna částka) - zahrnuje: divadélka, občerstvení na společných akcích rodiče a děti, 
zábavných odpoledních, vstupy do muzeí, výstavy atd.) hotově ve školce 

• kroužky dle aktuální nabídky se platí na 1. pololetí v září na 2. pololetí v únoru 
Vše se platí hotově ve školce vedoucím učitelkám jednotlivých oddělení. 
 
Platby na účet MŠ 

• do 25. dne předcházejícího měsíce se hradí školné a stravné dohromady na účet ČS Bambinária: 4182938339/0800 

• první platbu na září  je tedy nutno provést nejpozději do 25.8.2021 

• při platbách na účet - do poznámky pro příjemce uvádějte prosím jméno, příjmení dítěte a období na které 
platíte, ve formátu: Anna Nováková IX/2021 
 

 … našimi „zaměstnavateli“ jsou Vaše děti … je velké štěstí pro ně pracovat :o) 

 
Děkujeme a velmi si toho vážíme, že jste dočetli až sem :o)   

Váš tým MŠ Bambinárium Řevnice 
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