ŘÁD ŠJ MŠ ČAKOVICE II platný od 1. 1. 2018
Školné a stravné se platí přes jeden společný bankovní účet vždy 3. den v měsíci
na daný měsíc, aby platba došla nejpozději do 7. dne. Platby neprovádějte ani dříve,
ani později a vždy jen jednu platbu na daný měsíc. Poslední platba ve školním roce
je 3. 6. Poplatky na letní provoz se platí pouze hotově dle přihlášek.
Školné -800,- Kč je stanoveno dle platné směrnice, vydané ředitelkou školy. Podle
novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let
poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo
dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.
Stravné je dle platné vyhlášky stanoveno takto:
celodenní docházka
35,- Kč - záloha činí 770,děti s odkladem školy
38,- Kč - záloha činí 840,- (děti, které dovrší 7 let během
školního roku, tj. do 31.8.)
Bankovní účet pro oba poplatky: 250110309/5500
Částka k úhradě (součet školného a stravného): např. základní: 1 570,- vždy s VS.
Pokud nebudou poplatky na účtu nejpozději do 7. dne v měsíci, bude to
považováno za hrubé porušení řádu školy a dítě může být i vyloučeno z MŠ.
(Při zjištění, že platba, která je trvale zadána k 3. dni v měsíci, neproběhla, zadejte
ihned opakovaný příkaz, aby platba na účet došla co nejdříve a vždy oznamte tuto
událost vedoucí ŠJ)
Odhlášení stravného: rodiče jsou povinni nepřítomnost dítěte omluvit do 8 hodin
ráno, jinak nebude omluveno a stravné se započítává. Stačí poslat zprávu na mobil
MŠ. Pokud dítě onemocní a nestihnete ze závažného důvodu oběd do 8 hodin ráno
odhlásit, je možné si jej 1. den nemoci vyzvednout v kuchyni MŠ, a to před výdejem –
v MŠ Třeboradice mezi 11,15 a 11,30, v MŠ Miškovice mezi 11,45 a 12,00. Pokud již
ten den zavoláte, je dítě odhlášeno a oběd nelze vyžadovat. Stravu vydáme pouze
do přinesených a čistých nádob, oběd je určen k okamžité spotřebě! Jestliže dítě
odchází po obědě a tuto skutečnost rodiče nahlásí do 8 hodin ráno, odpolední
svačina v částce 6,- Kč se odečítá.
Přeplatky stravného vracíme 2x ročně – ke konci kalendářního roku do 31. 12.
a ke konci školního roku během měsíce července dle prázdninového provozu.
Školné se při nepřítomnosti dítěte nevrací. Školní rok končí až 31. 8.
O letních prázdninách se hradí snížené školné 400,- a platí pouze děti přihlášené
na letní provoz.
Omluvy dětí je možné volat nebo posílat na tel. č.:
MŠ Třeboradice
mobil 733 527 840
MŠ Miškovice
mobil 739 448 380

Informace:
www.mstreboradice.cz
www.msmiskovice.cz

Dietní stravování:
Naše jídelny z provozních a personálních důvodů nezajišťují přípravu dietní stravy.
Jednotlivé případy, prokázané a doložené lékařem řešíme pouze individuálně.
Alergie na potraviny:
Školní jídelna je dle platné vyhlášky povinna označit vyrobený pokrm alergenní
složkou (14 alergenů – viz seznam na nástěnce a webových stránkách MŠ), ale
nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Jednotlivé alergie
na potraviny, prokázané a doložené lékařem řešíme pouze individuálně.
Jakékoliv dotazy či nejasnosti prosím řešte neodkladně s vedoucí školní jídelny
v MŠ Třeboradice pondělí, úterý a čtvrtek nebo na tel.: 283933003 + 727837200,
v MŠ Miškovice středa a pátek nebo na telefonech 283933072 + 727837200.
e-mail: michaela.vocu@seznam.cz
(e-mail, pevné linky ani mobil vedoucí ŠJ neslouží k omlouvání dětí, děkuji)
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vedoucí ŠJ MŠ Čakovice II

Kudrnová Iveta
ředitelka MŠ Čakovice II

