INFORMACE PRO RODIČE
Personál MŠ: Mgr. Vendula Kudličková, vedoucí učitelka
Bc. Veronika Fialová, učitelka
Bc. Lenka Opletalová, asistentka a zastupující
učitelka
Hana Chudárková, školnice, výdej stravy
kontakt na školku: telefon 608/825782
msjivova@seznam.cz - neslouží pro
odhlašování dětí!

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné
pro školní rok 2020/2021
Školné činí 300,- Kč měsíčně splatné je k 15. dni daného měsíce (př.
Školné za září, uhraďte do 15. 9.)
Osvobozeni od školného jsou děti, které před zahájením školního roku
dovršily pěti let, tedy narozené do 31. 8. 2015.
Tyto děti mají povinnou předškolní docházku, jejich nepřítomnost ve
školce musí jejich zákonní zástupci omlouvat a řádně zdůvodnit pomocí
omluvného listu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti v MŠ mají rodiče
povinnost komunikovat s pedagogy MŠ a dle jejich pokynů vést děti k
plnění zadaných úkolů.
Školné u dětí, které jsou do MŠ zapsané, ale MŠ ještě nenavštěvují –
nastoupí později, činí v měsících před jejich faktickým nástupem polovinu
školného – tzv. udržovací poplatek.
Stravné činí pro děti od 2 do 6ti let 34,- Kč/den
a pro děti s odkladem školní docházky 40,- Kč/den

Stravné je splatné k 15. dni měsíce, který předchází měsíci, v němž se
dítě bude stravovat!
Školné a stravné je možné uhradit hotově v budově ZŠ u paní Kalhousové
– vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostním převodem
na č.ú. 35-1809613359/0800
do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte
Odhlašování stravy provádějte zápisem do sešitu v šatně, pokud se jedná
o plánovanou nepřítomnost, nebo formou SMS na čísle 608/825782
pokud jde o náhlé odhlašování dítěte.
Stravu je možné odhlásit do 10h na následující den. Pokud Vaše dítě
onemocní, máte možnost si první den nemoci přijít pro stravu do vlastních
nádob v době od 12:00 do 12:15
Mateřskou školu mohou navštěvovat pouze zdravé děti. Toto pravidlo
platilo již v době „předcovidové„ nyní je na toto kladen ještě větší důraz.
V rámci MŠ se snažíme předcházet nemocem nejen zvýšenou hygienou
v prostorách MŠ, ale také v rámci spolupráce se zákonnými zástupci dětí,
tím že budou každé ráno informovat pedagogy o zdravotním stavu svých
dětí a v případě výskytu symptomů nemoci informují pedagogy a dítě si
ponechají v domácím prostředí. V případě výskytu symptomů nemoci
u dítěte během dne bude zákonný zástupce telefonicky vyzván
k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ.

V rámci MŠ mohou děti navštěvovat různé aktivity, zúčastnit se
fotografování, depistáží, zákonní zástupci dětí se mají možnost písemnou
formou vyjádřit o jejich zájmu o konkrétní aktivity a nabídky.
Zákonní zástupci byli poučeni o doporučeném preventivním chování a byli
vyzváni, aby se řídili vždy aktuálními pokyny, stále sledovali měnící se
situaci a aktivně získávali informace na webu
www.skola.jivova a facebookové skupince třídy žabičky
https://www.facebook.com/groups/1228844353979129

