Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE
1. Provoz v mateřské škole je od 6:15 do 16:15 hodin.
2. Děti mohou přicházet do mateřské školy nejpozději do 8:30 hodin. Vyzvedávat
děti si můžete po obědě ve 12:15 hodin nebo odpoledne od 14:15 hodin. Po
domluvě s učitelkou si můžete individuálně stanovit i jiný čas.
3. Objednávání stravy provádějí zákonní zástupci dětí přes internet www.strava.cz.
Stravné činí 38,- Kč na den. Dítě s odkladem školní docházky, platí na den 43,- Kč. Platí
se do 15. daného měsíce převodem z účtu.
V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou stravu odhlásit do 7.00 hodin
varného dne, pozdější odhláška nebude možná. V den náhlého onemocnění dítěte si
rodiče mohou vyzvednout stravu, další dny nemoci si rodiče stravu odhlásí. Je nutné
opětovné přihlášení po ukončení nemoci dítěte!!! Dítě, které nemá nahlášenou stravu
nebude do MŠ v tento den přijato!!!
4. Úplata za předškolní vzdělávání dítěte je obsahem zákona č 561/2004 Sb.
Základní částka úplaty činí pro tento školní rok 300,-Kč. V případě přerušení
provozu mateřské školy se úplata za uvedené měsíce krátí v poměru
odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu
kalendářních dnů v příslušném měsíci.

Upozorňujeme rodiče, že úplata za předškolní vzdělávání (PV) ve
výši 300,-Kč se hradí do 15. dne každého měsíce na účet mateřské
školy
číslo účtu: 1849691319/0800
variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
5. Co děti potřebují do MŠ: pohodlné oblečení do třídy, papuče s pevnou patou,
pyžamo, oblečení a obuv na zahradu, šátek nebo čepici pro pobyt venku, cvičební
úbor, hygienické papírové kapesníčky – 2 celá balení (20 balíčků).
6. Uzavření MŠ během hlavních prázdnin. V době hlavních prázdnin je provoz v MŠ
omezen z důvodu čerpání dovolené všech pracovnic, provádění plánované údržby
a generálního úklidu prostor MŠ. Škola je uzavřena 6-8 týdnů dle rozhodnutí
ředitelky školy a zřizovatele. Žádost o umístění do náhradní školy je třeba podat
nejpozději do konce května. Doba uzavření školy bude včas oznámena na
nástěnce pro rodiče.
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7. Informace rodičům. Na nástěnkách v šatně každé třídy vyvěšujeme aktuální
informace pro rodiče. Ve vlastním zájmu sledujte všechny zprávy. V šatnách je
zveřejněný Školní vzdělávací program, Školní řád a další informace o provozu
školy. Informace zveřejňujeme na webových stránkách školy - www.mskravare.cz
8. Spolupráce s rodiči. Vítáme veškerou iniciativu ze strany rodičů, týkající se
sponzorské či materiální pomoci naší MŠ a tím i Vašim dětem. V čem tato pomoc
spočívá? Někteří z Vás mají možnost zajistit:
a) Materiál pro výtvarnou práci s dětmi (různé papíry, odřezky, kartony, textil,
vlnu, kousky dřeva, korek…).
b) Květiny a dekorace pro výzdobu prostor MŠ.
c) Sponzorství dle Vašich možností formou finančního přispění na akce pro děti
( divadlo, výstavy, výlety,…), na vybavení tříd hračkami a pomůckami.
d) Bezplatné zajištění dopravy dětí na vzdělávací akce, výlety.
e) A jiné…

Za každou nabídnutou i drobnou pomoc Vám předem děkujeme.

Důležité kontakty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MŠ Kravaře, Petra z Kravař
Třída Motýlek, Komenského 14

553 671 323, 777 422 567
777 422 515

Třída Jablíčko

558 844 434

Třída Květinka

558 844 431

Třída Hruška

558 844 432

Třída Sluníčko

558 844 435

Třída Beruška

558 844 433

Školní jídelna při ZŠ Komenského
Pedagogicko-psychologická poradna, Opava
Speciální pedagogické centrum Opava

553 671 104
553 622 768
553 627 004, 731 618 445

Přejeme Vám všem hodně zdraví a radosti z vašich dětí.
S jakýmkoliv problémem či starostí se na nás můžete kdykoli obrátit.

