Žádáme rodiče, aby vyplnili docházkové listy
na červenec a srpen, umístěné v šatnách
dětí, a to do 29. března.
Prázdninový provoz bude probíhat:
v MŠ Škrétova: od 1. 7. do 12.7.
Způsob vybírání úplaty za předškolní vzdělávání za červenec 2019
ve výši: 205,-Kč/dítě v naší MŠ:
od zákonných zástupců, jejichž děti budou v červenci školu
navštěvovat, bude úplata učitelkami vybírána v hotovosti první den,
kdy dítě nastoupí k červencové docházce.
Zákonní zástupci, jejichž děti nebudou v červenci školu navštěvovat,
nebudou platit žádnou úplatu (viz Směrnice ke stanovení výše
úplaty, článek IV.)
Stravné v naší MŠ:
Pro děti navštěvující naši MŠ v červenci bude vařit ŠJ Helsinská.
V srpnu 2019 je naše MŠ uzavřena a úplata se neplatí!

Náhradní provoz v MŠ Čapka Choda:
od 12. 8.(po) do 23. 8. (pá)
Rodiče, kteří přihlásí své dítě na prázdninový provoz do náhradní MŠ
Čapka Choda, musí podat písemnou žádost o přijetí dítěte.
Žádosti odevzdejte od 1. do 12. dubna ředitelce naší školy.
Písemná žádost musí vždy obsahovat:
- na koho je žádost adresována:
(MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace
ředitelka: Bc. Marta Nováková)
- požadované místo umístění dítěte: MŠ Čapka Choda
- požadované termíny umístění dítěte: (od – do)
- jméno a datum narození dítěte, bydliště dítěte
- jména a příjmení rodičů, telefonické spojení na rodiče
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- jméno, příjmení a doručovací adresa žadatele + podpis
- místo a datum napsání žádosti
Úplata za vzdělávání v MŠ Čapka Choda:
Školné ve výši 275,-Kč/dítě za srpen se platí v hotovosti
v první den nástupu – při předávání dítěte učitelce do třídy.
Stravné v MŠ Čapka Choda:
Pro děti navštěvující MŠ Čapka Choda v srpnu bude vařit ŠJ
Stupkova.
V první den nástupu musí rodič ukázat doklad o proplacení
stravného.

Stravné za provoz v MŠ Škrétova i v MŠ Čapka Choda bude
vybíráno v hotovosti (podle počtu nahlášených dní docházky
dítěte) ředitelkou v naší škole od 3. do 6. 6. 2019.
Výše stravného je 42,-Kč/dítě/den.
Pokud rodiče v termínu (do 29. 3.) nezaznamenají docházku
svého dítěte o prázdninách nebo v případě přihlášení dítěte
k docházce do náhradní MŠ neodevzdají v termínu písemnou
přihlášku či nezaplatí předem stravné, budeme automaticky
považovat tyto děti jako odhlášené z docházky na prázdniny!

Vyvěšeno na nástěnce a na www.stránkách: 1. 3. 2019
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