Informace pro rodiče
Informace o stravování
Úplata za školní stravování je v souladu s § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. a ve školním roce 2021-22 činí podle věkových
skupin dětí:
děti 3 - 6 let*

děti 7 - 10 let*

8:15 - 9:00

9,- Kč/den

10,- Kč/den

oběd

11:45 - 12:45

22,- Kč/den

25,- Kč/den

svačina

14:15 - 14:45

7,- Kč/den

7,- Kč/den

38,- Kč/den

42,- Kč/den

798,- Kč/měs

882,- Kč/měs

přesnídávka

celodenní (včetně pitného režimu)
celkem za měsíc

Omlouvání dětí: 1 den dopředu nebo v den nepřítomnosti do 6.00 hod.
Omlouvání z obědů nejpozději do 6 hod toho dne na tuto adresu MŠ Hradčany
Dítě v MŠ má právo odebrat:
1. Oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno
celodenně.
2. Oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno doplňkové jídlo jeli vzděláváno polodenně.
3. Odběr jídla - do 11.30 hod.

Školné, Stravné, pitný režim - č.ú.: 27-8636130237/0100 KB
Jako variabilní symbol – uvádějte - Jméno a příjmení Vašeho dítěte
Úhrada se provádí dopředu a lze poslat jednorázovou částku nebo měsíčně trvalým
příkazem.
Splatnost – 15-tého každého měsíce.

Školné
400,-

Obědy
798,-

Dny
21

Celkem
1198,-

VS: Příjmení dítěte (do dodatku k platbě).

Provozní doba v MŠ je od 6,30 hod – do 16,00 hod. Děti se schází do 8,15 hod nejpozději.

PROVOZNÍ POTŘEBY PRO DĚTI V MŠ
•

NÁHRADNÍ NÁPLŇ – TEKUTÉ MÝDLO

1l tekutého mýdla

•

PAPÍROVÉ KAPESNÍKY

3 BALENÍ

•

PAPÍROVÉ UBROUSKY

3 BALENÍ

•

TOALETNÍ PAPÍR

10 ROLÍ

•

SLOŽKA BAREVNÝCH PAPÍRŮ

1x

•

LEPIDLO HERKULES

1x

•

PAPÍR DO KOPÍRKY

1 BALENÍ

•

MODELOVACÍ HMOTA……………………………… 1 BALENÍ

Věci potřebné pro pobyt dítěte v MŠ

a) Obuv – přezůvky s pevnou podrážkou
b) Oblečení do třídy – kalhoty, punčocháče, ponožky, zástěrky, sukně, triko, mikiny
c) Oděv na pobyt venku – tepláková souprava, botasky, sportovní nebo starší obuv,
v teplém počasí krátké kalhoty, triko
d) Oděv k odpočinku – pyžamo, noční košilka
e) Náhradní oblečení – spodní kalhotky, slipy, trenýrky, triko, punčocháče (nejlépe
vše dát do pytlíku k pověšení v šatně)
f) Ručník
Všechny věci dítěte by měly být řádně označeny!

