INFORMACE PRO RODIČE
Příchod do školky
Příchod do školky je vymezen na dobu mezi 7.00 – 8.30 hod, kdy mají děti možnost volného výběru
her a činností a příchod nových dětí nenaruší organizované a tematické programy.
Školka je uzamčena po celý den. Hlavní vchod je opatřen videozvonkem.
Děkujeme za pochopení.
Obědy
Obědy jsou do MŠ Štěpánovice dováženy z MŠ U Humpolky, Tišnov. Platbu za obědy převádí MŠ
Štěpánovice na účet školky U Humpolky na základě jejich faktury podle počtu odebraných jídel.
Obědy a odpolední svačiny se odhlašují:
•

přes internetové stránky MŠ U Humpolky den předem (ev. do 6,00hodin ráno)

(mš U Humpolky - napište nám - odhlášení/přihlášení z docházky a stravy)
•

den předem ve třídě

1. den nepřítomnosti je možné si oběd odebrat domů.

PLATBY
Platby za stravné a školné prosím posílejte na účet naší MŠ Štěpánovice

27-8631000257/0100
Variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
Platbu poukazujte jako celkovou částku za daný měsíc (vždy např. 1035,-Kč- záloha na oběd+úplata),
v MŠ si již platbu účetně rozdělíme na jednotlivé položky.
V současné době činí cena za celodenní stravné pro dítě 35,- Kč na den, děti s odkladem školní
docházky – 39,- Kč na den.
Celková částka je počítána na průměrných 21 dní v měsíci, cena je tedy 735,- na měsíc, děti
s odkladem šk. docházky 819,-Kč.
Při nepřítomnosti dítěte v MŠ bude zůstatek stravného automaticky převeden do dalšího měsíce.
K celkovému vyúčtování dojde v měsíci červenci nebo srpnu a přeplatky budou vráceny na účet
zákonných zástupců dětí.
Úplata za předškolní vzdělávání (školné)
Platba za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 je stanovena na 300,-kč měsíčně.
Vzdělávání dítěte, které do 31.8.2021 dosáhne věku 5-ti let je bezúplatné (neplatí školné).
Platba za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet
MŠ Štěpánovice 27-8631000257/0100.
Pokud je provoz MŠ omezen – např. v prosinci, v době letních prázdnin, je částka poměrně snížena.

Výlety
Prosíme o zálohu 1.000,- kč na školní rok na výlety. Tuto částku pošlete v měsíci září nebo říjnu
jednorázově se zálohou na stravu a školné.

Stravné 2021/2022
Úplata za školní stravování je v souladu s §5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. a ve školním roce 2016/2017
činí podle věkových skupin dětí:
děti 3 - 6 let

děti 7 - 10 let

---------------------------------------------------------------------------------------------přesnídávka

9,- Kč/den

10,- Kč/den

oběd

20,- Kč/den

23,- Kč/den

svačina

6,- Kč/den

6,- Kč/den

----------------------------------------------------------------------------------------------celodenní (včetně pitného režimu)

35,- Kč/den

39,- Kč/den

Děti jsou zařazeny do skupin podle věku, který dosáhnou ve školním roce.

Telefon:
Mateřská škola 702060106
Lenka Krytinářová 732200829

Foto na RAJČE:
Jméno: skolka
Heslo pro školní rok 2021/2022: 20212022

