
 
 

Informační dopis pro rodiče před zahájením školního roku 2017/2018 
 
 
1) Adaptační pobyt pro děti s rodiči ve středu 30. a čtvrtek  31.8. od 9:30-11:30 hodin. 
 
2) Zahájení provozu: pondělí 4. 9. 2017 provoz MŠ 7,00 - 17,00 hod. 
 
Příchod dětí je do 8,30 hod. (přicházejte tak, aby se děti stihly převléci i rozloučit s rodiči). V období 
zvykání mohou rodiče ve třídě pobýt a na základě domluvy s paní učitelkou postupně dítě osamostatňovat. 
(Viz text pro rodiče dětí v adaptaci). O denním režimu se můžete informovat na webu MŠ. 
 
3) Možnosti omlouvání dětí:    

Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 8,00 hod. 

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ (při náhlém onemocnění) je možno si neodhlášenou stravu 
vyzvednout do jídlonosiče mezi 11,15 – 11,30 hod. Na další dny absence je nutno stravu odhlásit. 

4) Kontakty:  
 
www: http://www.msvestec.cz 
email: msvestec@seznam.cz 
 
Tel.: Ředitelka školy: 311 249 166, 602 301 212 
Tel.: Sborovna: 311 249 164 
Tel. Vedoucí školní jídelny: 311 249 165 
 
Modrá třída – Mráčci: 311 249 161 
Žlutá třída – Sluníčka:   311 249 162 
Zelená třída – Čtyřlístci: 311 249 163 
Tyrkysová třída – Delfínci: 311 249 103 
Oranžová třída – Chobotničky: 311 249 104 
Červená třída - Mořský koník 311 249 105 
 
5) PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
Úplata za předškolní vzdělávání 1.000,-Kč/měsíčně (školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.) při celodenní 
docházce, je stanovena ředitelkou MŠ. Částka za školné při prázdninovém provozu je snížena dle počtu 
dnů přerušení provozu MŠ. 
Úplata za školné je splatná do 15. dne stávajícího měsíce. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské 
školy se poskytuje bezúplatně. 
Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu 
mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení 
provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do 
mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 
 
Pokyny k platbám za stravování: Finanční normativ za celodenní stravování dítěte platný od 1. 9. 2017 je 
37,- Kč (tj. 814,- / měsíčně) pro dítě do 6 let věku včetně a 41,-(tj. 902,- /měsíčně) pro dítě, které 
ve  školním roce dosáhne věku 7 let.  
 
Úplata za stravné je splatná do 15. dne předešlého měsíce na měsíc následující. 
 
Forma plateb: preferujeme platbu převodem. Hotovostní úhrada je možná u hospodářky školy. 



 

 
Čísla účtů: 
 
Úplata za předškolní vzdělávání: 2496906349/0800 
Stravné: 2499494319/0800 
Solná jeskyně, plavání, Švp: 30015-2496906349/0800 
 
Platby hraďte zvlášť pod samostatnými variabilními symboly + číslo dítěte. Číslo dítěte je platné po dobu 
docházky dítěte do MŠ a obdržíte jej od paní hospodářky. 
 
Školné 11+ číslo dítěte 
Stravné 22+ číslo dítěte 
Plavání 44+ číslo dítěte 
Solná jeskyně 48+ číslo dítěte 
Škola v přírodě       33+ číslo dítěte 
Dary 66+ číslo dítěte 
 
V případě nástupu v průběhu školního roku je třeba doložit úhradu úplaty za vzdělání a platbu stravného v 
den zahájení docházky do MŠ (v kanceláři hospodářky MŠ nebo učitelkám na třídě). 
 
Vyúčtování provádí hospodářka MŠ následovně:  
Úplata za předškolní vzdělávání: do jednoho měsíce po ukončení docházky dítěte a k 31. 8. daného 
školního roku. 
Stravné: dle skutečně „projedených dní“ vždy k 31. 8. daného školního roku, dále vždy v případě ukončení 
docházky dítěte do MŠ či na vyžádání rodiče (např. při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte). Pokud dítě 
odchází po obědě, odpolední svačinu nedostává. 
 
Úhrada SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy): do 30.9. částka 1.000,- Kč na daný školní rok hotově. 
(divadla, výlety, doprava) 
 
6) Důležité: Třídní „Schůzky“: v úterý 5. 9. 2017 od 17,30 hodin. 
Program:  

- Úvodní slovo, představení paní učitelek, seznámení rodičů se základní organizací školního roku a 
informačním systémem MŠ, školním vzdělávacím programem 2017-2018  

- informace ke školnímu stravování   
- Informace k organizaci plavání, solné jeskyně, Hravého lyžování   

Prosíme, přijďte bez dětí. 
 
7) Kroužky (plavání v MŠ) a sportovky: Doporučujeme převážně předškolákům. Je na rodičích, aby 
zodpovědně zvážili zatížení dětí.  
 
8) Pokud budete do školky nastupovat později než 4.9. prosím, napište do 31.8 na  msvestec@seznam.cz  
nebo zavolejte na telefonní číslo 311 249 165, 311 249 166. 
 
Pozn. Další podrobnosti k organizaci vzdělávání dětí v MŠ Vestec jsou uvedeny ve školním řádu, rodiče 
jsou povinni se s ním seznámit (k dispozici v tištěné podobě na třídách a na webu MŠ).  
 


