
Informace pro rodiče 

V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

upozorňujeme rodiče, že pokud zapíší dítě k docházce do MŠ od září a dítě v tento měsíc nenastoupí, 

jsou povinni zaplatit plnou výši úplaty (tj. 210 Kč/měsíc) a to za každý měsíc, až do skutečného 

nástupu do MŠ. Úplatu nelze prominout! 

Děti s povinnou předškolní docházkou úplatu neplatí. 

Dále upozorňujeme rodiče, že u nově zapsaných dětí se vybírá záloha na stravné ve výši 500 Kč.  

Tato záloha je při odchodu dítěte do 1. třídy rodičům vrácena.  

 

Stravné na den činí u dětí: 

3 – 6 letých   32 Kč 

7 letých  35 Kč 

Rodičům bude vydán čip po zaplacení zálohy 100 Kč. (záloha bude vrácena při odchodu dítěte z MŠ) 

Co můžete pro své dítě udělat pro jeho úspěšnou docházku do MŠ: 

- Nacvičit potřebné úkony sebeobsluhy – oblékání, svlékání, obouvání, umývání rukou, 

používání WC (toaletního papíru), uložení oblečení, používání kapesníku, správné držení lžíce, 

pít z hrníčku 

- Mít podepsané (nevypratelným fixem) veškeré věci (přezuvky, punčocháče, pyžamo,…) 

- Připravit dětem oblečení do třídy: 

o Děvčata – tričko s krátkým rukávem, zástěrku, punčocháče, papuče 

o Chlapci – tričko s krátkým rukávem, hrací kalhoty, ponožky, papuče 

- Nevodit děti do školky, pokud mají silnou rýmu nebo kašel, průjem nebo jiné onemocnění. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče, stravné se platí až po ukončení měsíce, připočítáváme i školné za daný měsíc. 

Platbu provádějte převodem na účet MŠ č.1410616339/0800, vedený u České spořitelny,  

a to nejpozději do 15. dne v měsíci. Vždy uveďte variabilní symbol = číslo dítěte (je uvedeno  

na rozpisu plateb). Pokud máte ve školce 2 děti, platby můžete sečíst a poslat jednou částkou, variabilní 

symboly dětí napište vedle sebe bez čárky. Rozpis plateb je zveřejňován na dveřích do tříd dětí a také 

na webových stránkách MŠ: www.msbrumov.estranky.cz v oddílu PLATBA ZA STRAVNÉ. 

Také doporučujeme, abyste uvedli a odeslali Vaši e-mailovou 

adresu do mail listu, který najdete na webových stránkách MŠ 

(v pravé dolní části). Budete aktuálně informováni o úhradách 

stravného. Zadaný e-mail bude sloužit pouze pro potřeby školky 

a můžete jej kdykoliv opravit či smazat. 

  Děkuji za včasné platby.   Bc. Zuzana Smolková 

                                  ředitelka MŠ 

 

http://www.msbrumov.estranky.cz/

