Informace o školce:
•

telefon 739 454 940

•

mail: mspetrovice@seznam.cz, webové stránky www.mspetrovice.cz

•

Facebook: Školka Petrovice (přidejte si nás do přátel)

•

provozní doba MŠ 6.30 – 16.00 hodin, příchod do MŠ je do 8 hodin (v 8 hodin už dítě
musí být ve třídě), odchod je do 16 hodin (v 16 hodin nejdéle opouštíte prostor MŠ);
vyzvedávání dětí po obědě: 1. třída 12.00 – 12.10 hod., 2. třída 12.30 – 12.40 hod.

•

odhlašování a přihlašování dětí – provádějte na výše uvedených telefonních číslech –
nejlepší formou SMS – telefon je v MŠ, takže vaše zpráva, i když bude zaslána o
půlnoci, nikoho neruší; můžete také telefonovat, odhlašujte/přihlašujte nejpozději do
14 hodin předchozího dne (v pondělí do 7 hodin), později nemůže být stravné již
odhlášeno/přihlášeno

•

jídlo domů pouze první den nemoci – výdej v 11.30 hod., déle ne

•

stravné celodenní nebo polodenní (vždy na celý měsíc, POZOR - změny hlásit do 28.
předchozího měsíce)
o polodenní – přesnídávka, oběd, pitný režim 31,-Kč (děti s odkladem školní
docházky 33,-Kč)
o celodenní – přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim 39,-Kč (děti s odkladem
školní docházky 41,-Kč)

•

úplata za předškolní vzdělávání („školné“) 400,-Kč

•

platby za stravné se platí zálohově, neodebrané, ale zároveň řádně odhlášené stravné je
odečteno v následujícím měsíci

•

platba se provádí na účet MŠ, a to:
o první možnost: součtem stravné + školné (dostanete lísteček s částkou, kterou
máte platit), splatnost je do 15. daného měsíce, variabilním symbole je rodné
číslo dítěte (10 čísel bez lomítka), do poznámky napište jméno dítěte
(sourozenci platí dohromady, zvolte variabilní symbol staršího z dětí, napište
jména obou)
o druhá možnost: nastavení trvalého příkazu na 400,- Kč za školné (doporučuji
k 10. v měsíci) a pak už budete každý měsíc posílat jen stravné, které dostanete
na lístečku vždy 1. daného měsíce (výhoda – nemusíte nic sčítat)

•

číslo účtu: 228733438/0300

•

plaťte včas a přesnou částku!!! v případě problémů se obracejte na ředitelku MŠ

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
•

bačkory (NE pantofle, „krosky“, cvičky apod.)

•

vhodné oblečení do třídy – tepláky, legínky, tričko, případně zástěrku (v zimě topíme,
nemusíte děti zbytečně balit)

•

oblečení na ven: není možné, aby oblečení zvenčí (tepláky) nosily děti potom ve
třídě!!!

•

náhradní věci do skříňky – do pytlíčku (spodní prádlo, ponožky, tepláky, punčocháče,
triko) a občas překontrolujte
o moc prosíme – sledujte počasí a oblékejte děti podle toho!!!
o pamatujte, že jsme ve školce a ne na módní přehlídce – děti si mohou zatřísnit
oblečení např. od barev či od jídla, počítejte s tím…

Všechny věci (všechno oblečení, boty, bačkory) dětem podepište!!! Prohlížejte oblečení, aby
se nehromadilo, nebo aby naopak něco nechybělo. Občas zkontrolujte ztráty a nálezy. Každé
dítě potřebuje umělohmotný hrníček na pití (podepsaný), šanon s eurofoliemi(formát A4,
nejlépe na 4 kroužky, počet eurofolií cca 40).
Dále vás prosíme vás o přinesení těchto věcí
•

2 balení papírových kapesníků

•

1 balení toaletního papíru (4 role)

•

250ml tekutého mýdla (stačí i náhradní náplň)

Všechny uvedené věci včetně hrníčku a šanonu se odevzdávají u paní Hrdé v jídelně v prvním
zářijovém týdnu.
Děkujeme Vám předem za pomoc při praní ručníků (1x týdně se perou všechny ručníky,
postupně podle abecedy, vychází na každého asi 1x za rok). Kdo spí, dostane 1x za měsíc na
vyprání své povlečení – prosíme vracet v původním obalu. Pyžamka si prohlížejte a měňte dle
vlastního uvážení (doporučujeme 1x týdně, pokud denně dítě spí). Do MŠ je zákaz nošení
sladkostí, v případě narozenin či svátku můžete přinést max. 2 balení měkkých bonbónů, ale
uvítáme spíše ovoce nebo malou sušenku pro každého. Dále je zákaz žvýkaček, nošení
cenností a vlastních hraček (povolen je jeden malý plyšák na spaní). V případě, že si dítě
hračku nebo nějaký cenný předmět donese, učitelka za tyto věci nenese žádnou zodpovědnost.
Děkujeme Vám za respektování všech našich pravidel.
Mgr. Kateřina Tomášová, ředitelka MŠ

