
Základní škola a Mateřská škola  
Halenkovice 
Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice, 
okres Zlín, příspěvková organizace 

Provoz MŠ: 6:00 – 16:00 

Příchod dětí: 6:00 – 8:00 ( v 8:00 se 
MŠ uzamyká) 

Vyzvedávání dětí:                               
Po obědě : 11:30 – 12:00                   
Po spinkání: 14:00 – 16:00 

 

Omlouvání dětí – telefonicky  6:00 –  8:00 hod. 

Telefonní seznam 

MŠ:  577 945 797    
Vedoucí MŠ -Bc.  Ilona Plisková: 608 447 053                                                                           
ZŠ: 577 945 756                                                                                                          
Školní kuchyně -  Jarmila Gabrhelíková: 577 104 255   
e-mail :  mshalenkovice@centrum.cz                                                      
web.stránky: www.zshalenkovice.cz 

Úřední hodiny pro veřejnost: dle individuální domluvy 

Úplata za vzdělávání v MŠ je prováděna do 15. dne daného měsíce v MŠ            

v hotovosti nebo přes účet. 

Výběr stravného se provádí vždy poslední dva pracovní dny v měsíci ve 

školní jídelně nebo přes účet do 20.dne v měsíci 

 

Úplata za vzdělávání...................300,- Kč 

 

Úplata  za stravování:  

 celodenní 3 – 6 leté děti .............. 35,- Kč 

 bez odpolední svačiny....................29,- Kč 

 celodenní děti starší 6 let.............. 41,- Kč 

 bez odpolední svačiny .................  35,- Kč 

Vzdělávání 

Vzdělávání v  naší mateřské škole uskutečňujeme podle školního 

vzdělávacího programu „Svět je velká skládačka“ – podpora rozvoje 

osobnosti dítěte předškolního věku.  

Rozmístění dětí do jednotlivých tříd volí vedoucí MŠ dle zápisu a věkové 

skupiny dětí.  

3 – 4 leté děti: třída Krtečci          Veronika Horková, Marie Mihálová                                                                                

4 – 5 leté děti: třída Ježci              Jaroslava Válková, Eliška Černochová                                                                              

5 – 7 leté děti: třída Žabky            Ilona Plisková, Simona Přílučíková 

V MŠ je poskytována: 

◼ logopedická péče 

◼ grafomotorický kurz 

◼ posouzení školní zralosti 

◼ plavecký kurz pro předškoláky 

◼ centrum pro děti maminek na MD 

◼ cvičení pro nejmenší děti 

◼ akce třídy MŠ jsou vždy se souhlasem rodičů 

 

Provoz MŠ o školních prázdninách je OMEZEN (podzimní, vánoční, 

pololetní, jarní, velikonoční a hlavní letní prázdniny). MŠ bývá o hlavních 

letních prázdninách zpravidla na 5 týdnů uzavřena.  

Do MŠ patří děti ZDRAVÉ! 
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