Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace

Informace pro rodiče
Provoz mateřské školy: od 6:00h do 16:30h
V době prázdnin je provoz MŠ od 7:00h do 16:00h

Platba školného: formou trvalého příkazu od září 2020
Číslo účtu
Variabilní symbol

728062319/0800
1

U platby uveďte jméno dítěte
Částku zasílejte do 20. dne každého měsíce.
Celodenní docházka

500 Kč / měsíc

V době hlavních prázdnin si trvalé příkazy pozastavte.
Při opakovaných pozdních platbách může být dítě vyloučeno z docházky do mateřské školy.
V případě finanční nesolventnosti je možné požádat o splátkový kalendář.

Platba stravného: stravné se hradí formou inkasa
Číslo účtu 5425494379/0800
Pro platbu inkasem si prosím nastavte na svém bankovním účtu povolení k inkasu
a své číslo účtu nahlaste vedoucí školní jídelny.
Při zadávání povolení k inkasu nevyplňujte variabilní, konstantní ani specifický symbol!
Provoz školní jídelny je od 6:00h do 14:00h.

Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace

Oběd je proto nutné odhlásit den předem nejdéle do 14:00h.
V pozdější hodině již nebude brán zřetel na nepřítomnost dítěte a strava bude započítána.
Při onemocnění dítěte je nutno dítě ze stravného odhlásit.
Odhlašování stravného provádí zákonný zástupce dítěte.
Odhlásit dítě lze osobně, na mail mateřské školy nebo telefonicky na níže uvedená telefonní
čísla:

E-mailové adresa MŠ
Školní jídelna

mssedlec81@gmail.com.
731 373 713 (možno i sms)

Mateřská škola

602 521 293
371 783 321

Telefonní odhlášení oběda v den nepřítomnosti dítěte není možné. Oběd se vyzvedává
v době mezi 11:30h - 12:00h.

Akce MŠ:

akce jsou hrazeny z příspěvků rodičů do třídního fondu
Příspěvek rodičů na školní rok 2021/2022 je 1800,-Kč.
Částka se vybírá na začátku školního roku v průběhu měsíce září.
Příspěvek lze hradit i formou 2 splátek:

1. splátka
2. splátka

900,- Kč
900,- Kč

Uhradit do 30. 9. 2021
Uhradit do 31. 1. 2022

Pokud se dítě nezúčastní zaplacené akce a bude min. jeden den předem omluvené,
peníze nebudou strženy z fondu.
Toto se netýká výletů, kdy se musí hradit doprava.
Ta je objednána dopředu a tudíž nelze neúčtovat při náhle nepřítomnosti dítěte.
V takovém případě nebude strženo pouze vstupné

