MATEŘSKÁ ŠKOLA NECHVALICE
PROVOZ: 6.30 – 16.30
PŘIVÁDĚNÍ DĚTÍ: od 6.30 do 8.00
ODVÁDĚNÍ DĚTÍ: od 12.00 do 12.30

od 14.30. do 16.30

VYBAVENÍ DO MŠ:
Bačkorky s pevnou patou
Protiskluzové ponožky do tělocvičny
Pyžamo, náhradní oblečení (ponožky, punčocháče, spodní prádlo, tričko)
Jiné tepláky do třídy a jiné na ven, pláštěnka, holínky,
Vše nejlépe do látkového sáčku nebo kapsáře na pověšení v šatně
Na prodloužený pobyt venku si děti připravují svačinu v MŠ. Potřebují malý
batůžek s krabičkou na svačinu a lahev (o čistotu dbají rodiče)
2 balení papírových kapesníků (1balení = 10 x10 kusů) a 3 krabičky papírových
kapesníků na pololetí
PRANÍ POVLEČENÍ A RUČNÍKŮ
Povlečení pere rodič každého dítěte 1x za 3 týdny
Ručníky se perou 1x týdně - rodiče se střídají
VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ :

200, - Kč / měsíc

děti v posledním roce předškolní docházky jsou od placení školného ze zákona
osvobozeny
ÚPLATU za vzdělávání je třeba uhradit do 15. dne v měsíci.
Je-li to možné, upřednostňujeme platbu za období
září – prosinec jednorázovou částkou 800,- Kč
následně od ledna do června 1200,- Kč
Č.ú. 51-8088740287 / 0100
Vzor (zpráva pro příjemce) : Jan Malý - školkovné

KDY A JAK OMLOUVAT DÍTĚ Z MŠ:
Den předem nebo daný den ráno, nejpozději však do 7.15 hodin
(po této době je dítě přihlášeno ve školní jídelně k odběru stravného.)
Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče 1. den oběd vyzvednout v jídelně
ZŠ Nechvalice.
KDY A JAK NAHLÁSIT, ŽE DÍTĚ PŮJDE PO OBĚDĚ DOMŮ
Opět den předem nebo ráno do 7.15 (po této době bude dítěti zakoupena
a počítána odpolední svačina.)
Dítě můžete omluvit osobně i telefonicky.

Telefon MŠ -

321 123 615

STRAVOVÁNÍ
Cena oběda - 21,- Kč
Cena dopolední svačiny – 9,- Kč
Cena odpolední svačiny – 9,- Kč
CELODENNÍ STRAVNÉ – 39,- Kč, (oběd + 2 svačiny)
POLODENNÍ 30,- Kč (oběd +1 svačina)
OBĚDY SE PLATÍ DLE PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY
Č.ú. 51-8088740287 / 0100
Vzor (zpráva pro příjemce) : Jan Malý - stravné, VS

(viz. http://zs-nechvalice.cz.)
Přihlášku ke stravování obdrží rodiče ve třídě MŠ

