Vážení rodiče
Se začínajícím školním rokem 2018/2019 bych Vás všechny chtěla pozdravit a popřát Vám i
Vašim dětem do nového školního roku hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Ráda bych Vás pozvala na všechny akce mateřských škol, které budeme v průběhu školního
roku organizovat a věřím, že na nich prožijete i spoustu příjemných zážitků. Sledujte prosím
nástěnky v šatnách dětí a webové stránky školy: http://skolky.koprivnice.org
Rádi také rozšíříme spolupráci s Vámi rodiči a přivítáme Vaše podněty a návrhy i Vaši
pomoc.
V mateřské škole uděláme vše proto, aby se Vaše děti cítily spokojené, byly v pohodě a aby
zažily spoustu zajímavých a podnětných dnů.
Také bych Vám chtěla připomenout několik základních informací:
• Celodenní stravné pro děti v tomto školním roce činí 32,- Kč na dítě a den, pro děti
s odkladem školní docházky ve výši 33,- Kč na den. V době nepřítomnosti dítěte je
třeba stravu předem odhlásit. Pokud tak neučiníte, bude se Vám stravné účtovat.
Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce.
•

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání je do nástupu dítěte do základního vzdělávání
bezplatné (tzn. i pro děti s odkladem školní docházky).

•

Školné bylo pro letošní školní rok stanoveno na 400,- Kč/měsíc, náklady byly
rozpočteny na celý školní rok, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, rodiče tudíž hradí 12
měsíčních plateb.
Školné musí být zaplaceno do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
Školné je možné zasílat zavedením trvalého příkazu.

•

Variabilní symboly pro platby školného i stravného zůstávají dětem po celou dobu
docházky do mateřské školy stejné.
(Variabilní symbol pro školné najdete na Rozhodnutí o umístění dítěte do MŠ.)
Variabilní symbol pro platby stravného Vám vypíše vedoucí školní jídelny přímo na
složenku. Rodiče, kteří platí stravné inkasem z účtu, variabilní symbol neuvádějí.

•

Rodiče, kteří pobírají příspěvek v hmotné nouzi, mohou po předložení dokladů
požádat ředitelku MŠ o prominutí platby školného.

•

Další podrobné informace o provozu i o tom, co budou děti v MŠ potřebovat,
naleznete ve Školním řádu, který je k nahlédnutí v každé MŠ a na nástěnkách
v každé mateřské škole.

•

Pro vyřizování záležitostí respektujte prosím úřední hodiny ředitelky MŠ
Krátká, které jsou:
-

středa
čtvrtek

V Kopřivnici dne 1. 9. 2018

9.00 – 12.00 hodin
12.00 – 15.00 hodin

Bc. Hana Borosová
ředitelka MŠ

