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INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče, těmito stručnými informacemi Vás chceme seznámit s organizací
naší MŠ a ulehčit vstup Vašich dětí do mateřské školy.
1.

Provoz v mateřské škole (dále jen MŠ) je od 6:30 do 16:00 hodin.

2.

Děti mohou přicházet do MŠ nejpozději do 8:30. Vyzvedávat děti je možno buď po
obědě (12:00 – Včelky, 12:30 – Motýlci, Berušky) nebo po 14:20 (po odpočinku dětí).
Po domluvě s učitelkou je možno individuálně stanovit i jiný čas.

3.

Stravné činí 33,- Kč na den, Dítě s odkladem školní docházky platí na den 38,- Kč,
platí se měsíc předem převodem z účtu.
Stravu zajišťují zákonní zástupci objednáním přes internetové stránky www.strava.cz
Při náhlém onemocnění dítěte je možné vyzvednout si stravu 1. den nemoci, další
možností je odhlášení do 7.00 hodin varného dne. Po ukončení nemoci je nutné
opětovné přihlášení stravy.

4.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte je obsahem zákona č. 561/2004 Sb. Základní
částka úplaty pro školní rok 2021/2022 je stanovena na 300,- Kč. V případě přerušení
provozu MŠ se úplata stanovená plátci za uvedené měsíce krátí tak, aby poměrně
odpovídala počtu dní, které dítě v MŠ stráví. Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (tj. i
v případě odkladu školní docházky).

5.

Nárok na osvobození od úplaty je možno získat také po předložení originálu
písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o
přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče.

Upozorňujeme rodiče, že úplata za předškolní vzdělávání ve výši
300,- Kč pro školní rok 2021/2022 se hradí každé druhé úterý v měsíci
hotově v MŠ.
6.

Uzavření MŠ během hlavních prázdnin. V době hlavních prázdnin je provoz v MŠ
omezen z důvodu čerpání řádné dovolené všech pracovnic a generálního úklidu prostor
MŠ. Škola je uzavřena 6 týdnů dle rozhodnutí ředitelky školy a zřizovatele. Požadavek
na umístění do náhradní MŠ je třeba nahlásit do konce května. Doba uzavření školy
bude
včas
oznámena
na
nástěnce
a
webových
stránkách
školy.

Předávání dětí. Z důvodu bezpečnosti jsou zákonní zástupci povinni předávat dítě
učitelkám ve třídách, případně informovat o zdravotním stavu dítěte. Taktéž při
odchodu předají učitelky dítě osobně zákonnému zástupci či písemně pověřené osobě.
Formulář o pověření je rodičům k dispozici ve třídách, po vyplnění zůstává v
dokumentaci třídy a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ, je možné jej měnit a
doplňovat.
NENÍ MOŽNO DÍTĚ PŘEDAT PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ!
7.

Informace rodičům. Na centrální nástěnce při vstupu do MŠ jsou vyvěšovány aktuální
informace pro rodiče a dále jsou zveřejňovány na webových stránkách školy
www.mskravarekouty.cz. Prosíme rodiče, aby ve vlastním zájmu sledovali všechny
zprávy. Dále je také k nahlédnutí Školní vzdělávací program a Školní řád a další
informace týkající se provozu MŠ.

8.

Co děti potřebují do MŠ: papuče s pevnou patou, pyžamo, pohodlné oblečení do třídy,
náhradní oblečení do třídy, oblečení a obuv na zahradu, pokrývku hlavy pro pobyt
venku, plastový hrníček, hřeben – opatřit kroužkem na pověšení, papírové kapesníčky –
2 celá balení (20 balíčků/na pololetí), vlhčené ubrousky. Všechny věci podepište.

9.

Nadstandardní nabídka zájmových činností. Také ve školním roce 2021/2022
budeme nabízet dětem účast v zájmových kroužcích dle nabídky Centra volného času
Kravaře a plaveckého výcviku v aquaparku Buly arény. Bližší informace budou
k dispozici během měsíce září.

10.

Hospodaření MŠ. MŠ Kravaře-Kouty je právním subjektem, z tohoto důvodu uvítáme
jakoukoliv iniciativu ze strany rodičů, týkající se sponzorské či materiální pomoci MŠ.
Za každou nabídnutou pomoc Vám předem děkujeme.

Kontakty:


MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace

553 671 143



Školní jídelna při ZŠ Komenského

553 671 104



Pedagogicko-psychologická poradna

553 622 768



Speciální pedagogické centrum Opava

553 627 004, 731618 445



Renata Rozkošná, ředitelka MŠ

734 481 452

Na Vaše děti a spolupráci s Vámi se těší zaměstnanci MŠ Kravaře-Kouty

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s. – pobočka Kravaře
č. účtu: 1849693349/0800

IČ: 70940061

