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INFORMACE  PRO  RODIČE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016       ČERVEN 2016 
 

 

 

Vážení rodiče, 

blíží se konec školního roku a s ním i prázdniny. Předškoláci nás v brzké době opustí a 

odejdou do školy, některé děti budou mít delší prázdniny. 

 

Mateřské školy čeká i další změna. Dosavadní ředitelka Zdeňka Krišková k 31. 7. 2016 

odchází do důchodu a na její místo nastoupí od 1. 8. 2016 nová ředitelka Bc. Hana 

Borosová. Pro Vás rodiče ani pro děti se tímto nic nemění, vše bude pokračovat 

podobným způsobem i nadále. 

Proto dovolte, abych připomněla několik základních informací: 

 

 

1. Rodiče dětí, které odcházejí do školy, musí vyplnit, podepsat a odevzdat formulář 

UKONČENÍ DOCHÁZKY do MŠ. Datum ukončení bude dle Vaší potřeby  

od 30. 6. do 31. 8. 2016. 

Formulář odevzdejte: 

- předškolní děti  - vedoucí učitelce nejpozději do 22. 6. 2016 (i za 

děti, které budou končit k 31. 7. a k 31. 8. 2016)  

- děti, přestupující na jinou MŠ: - na MŠ Krátká nejpozději do 31. 8. 2016 

- děti, platící školné a končící : - osobně na sekretariát v MŠ Krátká nejpozději 

v den ukončení docházky 

 

2. Informace pro rodiče, kteří podali ředitelce MŠ žádost o náhradní umístění. 

Žádost je závazná a poplatky za stravné se na přihlášenou dobu platí předem. Stravné 

se bude rodičům vracet pouze v případě, onemocní-li dítě a rodiče je v MŠ řádně 

omluví. Při onemocnění dítěte si mohou rodiče vyzvednout v MŠ oběd, ale pouze první 

den.  

Stravné se bude vybírat při nástupu v hotovosti přímo na náhradní mateřské škole. Bez 

zaplacení nebude dítě přijato. 

Za omluvenou nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci se bude stravné vracet nejpozději 

poslední den náhradního provozu přímo u vedoucí školní jídelny na náhradní škole.   

Upozorňujeme rodiče, že děti budou rozděleny do náhradních škol podle volné 

kapacity náhradní školy. V některých případech tedy děti nebudou umístěny do MŠ, o 

kterou rodiče požádali. 

 

3. S ukončením školního roku musí být zaplaceny všechny platby za školné a 

stravné.  

Školné se platí po celý rok, tedy i v době prázdnin. 

 

4. Školné pro příští školní rok je stanoveno na 400,- Kč měsíčně. 



  

5. Děti, které v tomto školním roce ukončují docházku do MŠ, budou stravné na 

prázdniny platit předem v hotovosti 

 

6. Přeplatky stravného budou rodičům odcházejících „školáků“ vyúčtovány 

následovně:  

 

Platby inkasem: - bankovním převodem formou vratky. V měsíci červnu odhlášené 

obědy za květen a v měsíci červenci vratky /odhlášky/ za červen. 

Pokud budou „školáci“ chodit ještě o prázdninách, zaplatí rodiče stravné předem 

v hotovosti. 

 

Platby složenkou: - Přeplatky budou rodičům odcházejících „školáků“ vyplaceny 

v hotovosti u vedoucí školní jídelny v září. Termín vyplácení je stanoven na týden od 

12. 9. – 16. 9. 2016 v domovské mateřské škole. Přesný den vypíše vedoucí školní 

jídelny na nástěnce v mateřské škole v průběhu měsíce června. Při výplatě přeplatků se 

rodiče musí prokázat občanským průkazem. 

U dětí, které pokračují ve školní docházce i v příštím školním roce, ale nebudou o 

prázdninách MŠ navštěvovat, budou odečteny od stravného na září. (za měsíce květen 

i červen najednou). 

Nevyzvednou-li si rodiče přeplatek osobně, budou jim peníze zaslány poštou na jejich 

adresu, od přeplatku budou odečteny náklady na poštovné. 

 

OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, tj. od 1. 9. 2016, BUDE MOŽNÉ STRAVNÉ 

HRADIT POUZE INKASEM Z ÚČTU. 

Bližší informace Vám podají vedoucí stravování v jednotlivých mateřských školách. 

 

7. Cena stravného pro příští školní rok bude pro strávníky do 6 let ve výši 32,- Kč za 

den. 

 Kalkulace stravy: 

  Ranní svačina:  7,- Kč 

  Oběd:    18,- Kč 

  Odpolední svačina:  7,- Kč  

 

 Cena stravného pro děti s odkladem školní docházky bude ve výši 33,- Kč na den. 

 Kalkulace stravy: 

  Ranní svačina:  7,- Kč 

  Oběd:    19,- Kč 

  Odpolední svačina:  7,- Kč 

  

Úprava je v souladu s vyhláškou č. 107/2007 Sb., o školním stravování ve znění 

vyhlášky. č. 17/2015 Sb., a její přílohy č. 2, která rozlišuje výživové normy pro 

strávníky do 6 let a pro strávníky od 7 let.  

 

8. Provozní doba kanceláří v průběhu prázdnin v MŠ Krátká: 

  

 

 Provoz sekretariátu:  6.00 - 14.30 hod. 

 

ve dnech:   18. 7. 2016 – 19.8. 2016 



     29.8. 2016 – 31. 8. 2016 

 Ředitelka v MŠ   8.00 – 13.00 

 

-  Ve dnech:   1. 7. 2016 – 31. 7. 2016 

15. 8. 2016 – 31. 8. 2016 
 

 Ředitelka nebude v MŠ ve dnech: 18. 8., 22. 8., 26. 8. 2016  

 

Přeji všem dětem i rodičům pěkné a slunečné prázdniny i spoustu krásných zážitků. 

 

 

         Zdeňka Krišková  

V Kopřivnici 15. 5. 2016      ředitelka mateřské škol  


