PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2018 v MŠ NAD PARKEM
informace
Prázdninový provoz pro je určen zejména pro děti zaměstnaných
rodičů z MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova a bude probíhat
v těchto termínech.
9. 7. – 27.7. 2018

6. 8. – 24. 8. 2018

MŠ Nad Parkem
(školné 617 Kč, stravné 35 Kč/38 Kč/den)
MŠ Matjuchinova
(školné 537 Kč, stravné 37 Kč/39 Kč/den)

 Informace k prázdninovému provozu v MŠ Matjuchinova
na www.ms-zbraslav.estranky.cz
27. 8. – 31. 8. 2018

přípravné dny v MŠ bez dětí

K prázdninovému provozu v mateřské škole Nad Parkem rodiče podají

 ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU k prázdninové docházce do 31. 5. 2018 (přihlášky budou k
vyzvednutí v kmenových MŠ)
 děti z MŠ Matjuchinova doloží také POTVRZENÍ OD LÉKAŘE – stačí kopie, do 31. 5.
2018 společně s přihláškou
Později podané přihlášky nebudou přijaty!
Platby školné a stravné:
 Platba bezhotovostně platebním příkazem na účet mateřské školy Nad Parkem
130839349/0800 pod přiděleným variabilním symbolem dítěte do 15. 6. 2018.
 ! pro děti z MŠ Matjuchinova – bude variabilní symbol uveden na přihlášce, děti
z MŠ Nad Parkem užijí již přidělený VS.
 Čipy pro děti z MŠ Matjuchinova budou k vyzvednutí od 25. 6. do 28. 6. 2018
od 7:45 – 13:00 hod u hospodářky školy
1. 570 Kč
2. 525 Kč
3. 1142 Kč

děti s odkladem školní docházky pro rok 2017/2018
předškoláci pro školní rok 2017/2018
ostatní děti

Školné se platí v uvedené výši bez ohledu na počet dní docházky do MŠ Nad Parkem.
Stravné bude vráceno bezhotovostně do 31. 8. 2018 pouze v případě řádného omluvení
doloženého potvrzením od lékaře, odevzdaného hospodářce v MŠ Nad Parkem nejpozději
do 27. 7. 2018.

K prázdninovému provozu budou přijaty pouze děti přihlášené v daném termínu: 31. 5. 2018
a s uhrazenými poplatky do 15. 6. 2018! V případě, že nebude uhrazen poplatek včas,
nebude dítě k prázdninové docházce přijato.
Po uvedeném termínu ani během prázdnin nebudou nepřihlášené děti z organizačních
důvodů přijaty k prázdninové docházce!

Podle ustanovení § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání lze v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to
nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se
nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm.
e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku,
nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí. Upozorňujeme tedy zákonné zástupce dětí, že bude zároveň
proveden závazný průzkum zájmu kmenových dětí o docházku do MŠ v letních měsících.

telefonické spojení:
hospodářka školy:
257 256 337, 725919833
telefon pro omlouvání dětí: 257 286 331
V Praze 30. 4. 2018

