INFORMACE PRO DĚTI Z MŠ MATJUCHINOVA
K PLATBÁM A PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 2019
v MŠ NAD PARKEM
Prázdninový provoz pro je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů z
MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova

5. 8. – 23.8. 2019
Kč/den )

MŠ Nad Parkem (školné 465 Kč, stravné 35 Kč/38

K prázdninovému provozu v mateřské škole Nad Parkem rodiče podají:
1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU k prázdninové docházce do 24. 5. 2019 (přihlášky budou k
vyzvednutí v kmenových MŠ)
2. kopii POTVRZENÍ OD LÉKAŘE
4. INFORMOVANÉ SOUHLASY zákonných zástupců
 Všechny dokumenty odevzdejte do 24. 5. 2019 společně s přihláškou v kmenové MŠ.
Platby školné a stravné:
 Platba bezhotovostně platebním příkazem na účet MŠ Nad Parkem
130839349/0800 pod přiděleným variabilním symbolem dítěte do 14. 6. 2019.
 Variabilní symbol je uveden na přihlášce.
 Platby za prázdninový provoz – platebním příkazem uhraďte částku dle níže
uvedeného rozpisu a užijete VS přidělený na přihlášce, jinak nebude možné plátce
identifkovat.
1. 570 Kč
děti s odkladem školní docházky pro rok 2018/2019
2. 525 Kč
předškoláci pro školní rok 2018/2019
3. 990 Kč
ostatní děti
Školné se platí v uvedené výši bez ohledu na počet dní docházky do MŠ Nad Parkem.
Stravné bude vráceno bezhotovostně do 15. 9. 2019 podle předem nahlášené docházky
(viz přihláška) a dále pouze v případě řádného omluvení doloženého potvrzením od lékaře,
odevzdaného hospodářce v MŠ Nad Parkem nejpozději do 23. 8. 2019.
Čipy pro děti z MŠ Matjuchinova budou k vyzvednutí od 27. 6. do 28. 6. 2019
od 7:45 – 13:00 hod u hospodářky školy.
K prázdninovému provozu budou přijaty pouze děti přihlášené v daném termínu: 24. 5.
2019 a s uhrazenými poplatky do 14. 6. 2019! 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!
telefonické spojení:
hospodářka školy:
257 256 337, 725919833
telefon pro omlouvání dětí: 257 286 331

