Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943, příspěvková organizace,
IČ:70993360 tel: 572540110

Vážení rodiče.
Jsme rádi, že jste si pro vaše dítě vybrali naši mateřskou školu. Vzhledem k omezenému provozu škol
v této době, není možné vás přivítat na úvodní rodičovské schůzce, proto volím tuto formu předání
základních informací o provozu mateřské školy pro bezproblémový vstup vašeho dítěte do mateřské
školy.
1. Provoz mateřské školy je od září 6,30 hodin do 16,30 hodin
2. Školné za dítě v MŠ od září 2021 činí 400,-. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti, které
plní povinné předškolní vzdělávání a děti, jejichž rodiče pobírají dávky hmotné nouze.
Potvrzení o přiznání částky hmotné nouze je potřeba dodat do MŠ vždy do 10. dne měsíce.
Školné se platí k 15. dni stávajícího měsíce převodem z účtu.
3. Stravné za dítě činí
Věková skupina od 3 – 6 let

Věková skupina od 7 – 10 let

přesnídávka...................... 8,- Kč

přesnídávka.......................8,- Kč

oběd...........................

20,- Kč

oběd...........................

22,- Kč

odpolední svačina........

8,- Kč

odpolední svačina........

8,- Kč

Celkem........................... 36,- Kč

Celkem........................... 38,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), ve
kterém dosahují příslušného věku.

Tato částka se platí vždy až následující měsíc dle toho, kolik dní bude dítě stravu odebírat.
Pro platby školného i stravného prosím o potvrzení souhlasu k inkasu.
4. Adaptace dětí
Nástup do mateřské školy je velká změna nejen pro děti, ale také pro celou rodinu. Pro dítě je těžké
první odloučení od maminky, dostane se poprvé do kolektivu s ostatními dětmi, musí se přizpůsobit
nastaveným pravidlům. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby děti byly na vstup do mateřské školy
postupně připravovány – prosím o prostudování přílohy „Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí“.
5. Ve školním řádu je stanoveno, že rodiče přivádějí dítě do kolektivu zdravé.

Veškeré další bližší a podrobné informace obdržíte na zahajovacích schůzkách pro rodiče, které se
budou konat v posledním týdnu měsíce srpna.
Močičková Ilona, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

