Mateřská škola Třebíč,
Demlova ul.,
příspěvková organizace

O nás:

Hlavní cíle školy:

Jsme čtyřtřídní mateřská škola

- Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení

s kapacitou 100 dětí. Budova se nachází
uprostřed sídliště Horka – Domky,

„Šťastné děti a spokojení rodiče“

naše společnost

stranou od všech frekventovaných silnic.
Areál je obklopen rozlehlou, upravenou

Naše motto

- Osvojení si hodnot, na nichž je založena

multifunkční zahradou.

- Získání osobní samostatnosti a
schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí

Charakter výchovně vzdělávací práce
v jednotlivých třídách se liší vzhledem
k věku, schopnostem a potřebám dětí.
Mladší děti navštěvují třídy Berušky a
Rybičky, starší děti Motýlky a Včeličky.
Součástí mateřské školy je školní jídelna.

Nabízené aktivity:
• Angličtina, Předškoláček
• Cvičení v relaxační místnosti
• Keramika

Velký důraz klademe na spolupráci
s rodinou v rovině partnerství.

• Plavání
• Solná jeskyně
• Logopedická prevence
• Divadla, tvoření s rodiči
• Den dětí, fotbálek v MŠ
• Miniškolka (pro děti od 2 let)

Stravování:

Provozní doba: 6:00 – 16:30

Webové stránky:

Rodiče přinesou do MŠ příkaz k inkasu
k účtu č..: 19-7756450257/0100

Vstupní čip je k vyzvednutí u vedoucí
školní jídelny od 6:00 – 14:30.
Vratná záloha je 150 Kč.

www.msdemlovatrebic.cz

děti 3 – 6 let – 33 Kč

Facebook:

děti 7 let – 35 Kč
Úplata za předškolní vzdělávání je
stanovena ve výši 420 Kč měsíčně.

zde naleznete více informací

www.facebook.com/msdemlovatrebic
Ředitelka školy:
Mgr. Zuzana Veselá, 724 066 469

Vedoucí školní jídelny a účetní:

ms.demlova@volny.cz

Marie Hladká, 568 844 409,
732 663 745
msd.jidelna@volny.cz

Zástupkyně ředitelky:
Hana Tichá, 732 663 841

Dítě si do MŠ přinese: (podepsané)
- bačkorky s pevnou patou

Kontakt: 568 841 779

- pohodlné a praktické oblečení
- pyžamko
- oblečení a obuv na pobyt venku
- 1 balení papírů do tiskárny

Mateřská škola Třebíč, Demlova ul.,
Zřizovatel: Město Třebíč,
Karlovo nám. 55, Třebíč

příspěvková organizace,
Demlova 999/5, 674 01, Třebíč

