16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU
v měsíci srpnu 2018
Zahájení provozu: středa 1. 8. 2018
Provozní doba:
Přijímání dětí:

Ukončení: středa 29.8.2018

6:30 – 16:00 hodin
6:30 – 8:00 hodin

Informujte nás o nepřítomnosti Vašeho dítěte nebo o jeho pozdějším příchodu do MŠ do 8:00 hodin na
telefonním čísle: 377 325 948, 602 173 920
Potřeby dítěte do mateřské školy:
 tašku na osobní věci do šatny, lehké tepláky, kraťasy, tričko, ponožky, náhradní spodní prádlo, bačkory
s pevnou špičkou a patou se světlou podrážkou,
 oblečení na pobyt venku, pokrývku hlavy (klobouk, lehký šátek, případně brýle proti sluníčku),
 dětskou povlečenou deku s polštářkem a prostěradlem, pyžamo,
 papírové kapesníky – ponechat v tašce v šatně,
 všechny věci dětí viditelně podepište.

Podmínky k přijetí
o dítě musí být přihlášenok prázdninovému provozu (termín do 30.4.2018)
o zaplacení úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 370,-Kč převodem na účet číslo 55532311/0100,
splatnost do 15. června 2018, uvedenou úplatu nehradí dítě v posledním ročníku MŠ
o k Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, dojde v případě, že zákonný zástupce pobírá dávky
pěstounské péče a nejpozději do 15. června 2018 doručí ředitelce 16. MŠ žádost o osvobození od
úplaty za vzdělávání,
o v případě, že dítě do mateřské školy nenastoupí vůbec, uhrazená úplata za vzdělávání se nevrací,
 zaplacení zálohy na stravné ve výši 800,- Kč převodem na účet číslo 15733311/0100, splatnost do
15. června 2018
 případný přeplatek na stravném bude vrácen zákonnému zástupci na jeho bankovní účet v září 2018,
 pro identifikaci platby bude zákonný zástupce užívat jméno dítěte a kmenovou MŠ.
 Zaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a zálohy na stravné nejdéle do 15. června 2018 je
nezbytnou podmínkou pro účinnost rozhodnutí o přijetí dítěte o prázdninách.V případě nezaplacení
uvedených plateb do termínu splatnosti účinnost tohoto rozhodnutí zaniká a dítěti nevzniká nárok na
poskytování předškolního vzdělávání v 16. mateřské škole po dobu prázdninového provozu. Pozdější
platba nebude možná.

Pokud změníte Vaše rozhodnutí a nevyužijete prázdninový provoz, postačí zrušit podanou žádost….
e-mailem docekalovami@ms16.plzen-edu.cz

