Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229
Budovatelů 1229,
539 01 Hlinsko
Tel.: 469/311 563
e-mail: ms.budovatelu@tiscali.cz

INFORMACE PRO RODIČE
Úplata za předškolní vzdělávání (dříve školné) se vybírá v hotovosti ve třídě mateřské
školy 14. - 15. každého příslušného kalendářního měsíce. Je stanoveno dle vyhlášky č.
14/2005 ze dne 29.12.2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozd. předpisů ve výši Kč
400,--/měsíc. Pokud zákonný zástupce dítěte pobírá příspěvek na péči, dávky v hmotné
nouzi, který předloží v aktuálním originále ředitelce školy, bude od úplaty školného
osvobozen. Předškolní děti školné neplatí až do doby školní docházky.
Školné nelze prominout!
Od 1.9.2017 je pro děti, které do 31.8. dosáhnou 5-ti let předškolní vzdělávání
povinné. Pokud ještě do MŠ nedochází, je rodič povinen přihlásit dítě ve spádové, nebo
jiné vybrané MŠ v termínu zápisu. Nepřihlášení, nebo zanedbání péče o povinné
předškol. vzděl. je považováno za přestupek!!!!
Stravné se platí trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet MŠ, vedený u KB,
č. ú. 78-8130420237/0100 koncem měsíce na příští měsíc (v srpnu na září). Vyúčtování se
provádí 1x ročně – v červenci za školní rok. Rodiče nahlásí do MŠ číslo svého účtu,
informace podá pí Břízová, tel. 469 315 814
Variabilní symbol

-

Konstantní symbol -

je od 1.9. 2018 kód, který Vám dá pí vedoucí ŠJ
0379 Stravné při celodenním stravování činí od 1.9. 2022

850,---měsíčně. Při stravování bez odpolední svačiny (tj. přesnídávka + oběd) je výše
stravného Kč 700,-- měsíčně, pro děti s odkladem školní docházky 900, -Kč měsíčně.
Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin. Nově se docházka dětí pro účely příspěvků na děti sleduje jen do dvou let věku,
děti jsou tedy přijímány na každodenní docházku celodenní bez omezení.

Před začátkem školního roku jsou v šatnách v hlavní budově i na přístavbě vyvěšeny seznamy jednotlivých tříd
se jmény učitelek, kam byly děti zařazeny. Přijatým dětem se Rozhodnutí neposílá, posílá se jen dětem, které
nebyly přijaty.

Vše další o MŠ najdete na internetových stránkách na adrese, www.msbudovatelu.cz i na
facebooku.

Ludmila Vlčková
Řed. MŠ

