INFORMÁČEK

Mateřská škola Kolešovice

Vážená maminko, vážený tatínku,
vítáme Vás v naší mateřské škole, do které vstoupíte se svým dítětem. Možná
máte obavy, jak to Vaše ratolest zvládne. Dovolte nám tedy pár informací, se
kterými Vás seznámíme, a uvidíte, že ten první krok bude o něco snazší.

KONTAKT
Název: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, Kolešovice 270 02
Adresa školy: Mateřská škola Kolešovice, Kolešovice 160, okres Rakovník 270 02
Telefon: + 420 725 173 279, 313 582 245
E – mail: ms.kolesovice@seznam.cz
Webové stránky: http://www.zskolesovice.cz/stranka/materska-skola

ZÁKLADNÍ INFORMACE
• Provoz v mateřské škole: 6:30 – 16:00 hodin

• Příchod dětí do mateřské školy nejpozději do 8:00 hodin

• Vyzvedávání dětí z mateřské školy - po obědě od 11:30 do 12:00 hodin
- po spaní od 14:30 do 16:00 hodin

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
Omlouvání dětí v nepřítomnosti do 2 dnů SMS zprávou, telefonicky, emailem.

PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO
Platba obědů v soukromé jídelně p. Petrlíkové. Záloha stravného 500,-Kč
Ceny obědů:
1. kategorie do 6 let

2. Kategorie od 7 let

Svačina 8,-kč

Svačina 9,-Kč

Oběd 23,-kč

Oběd 25,-Kč

Svačina 8,-Kč

Svačina 9,-Kč

Platba úplaty tzv „školného“ je 150,-Kč/měsíc.
Školné uhraďte převodem na účet č.ú. 51- 8438600277/0100, variabilní symbol
Vám bude přidělen po nástupu do MŠ. Částku 150,-Kč zasílejte vždy 10. den
v měsíci nebo můžete uhradit i 1500,-Kč na celý školní rok. Pokud chcete,
školné platit hotově je možné ho uhradit ve dvou splátkách 750,-Kč na 5 měsíců
(září – leden, únor - červen).

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
•

Pevné bačkory bez zavazování (zajišťující bezpečnost) – NE „crosky“

• Pohodlné oblečení do třídy a na ven – tričko, tepláky, kraťasy, apod. –
jiné na pobyt venku a jiné do třídy
• Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky) pro případ potřeby, prosíme
uložit do sáčku v šatně
• Pláštěnka – prosíme ponechat po celý rok v sáčku v šatně
• Každý týden čisté pyžamo (v pátek děti odnášejí použité pyžamo domů)
• Doporučujeme všechny věci podepsané!
•

Rodiče mohou dobrovolně přispět v každém pololetí balením papírových
ubrousků na stolování, papírovými kapesníky a mýdlem.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí
rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude
oznámeno tímto způsobem:
- zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě v mateřské
škole, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
-

a na webových stránkách mateřské školy http://zskolesovice.cz/stranka/materska-skola

