Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha – západ,
příspěvková organizace
PSČ 252 63, Telefon: 724 772 290
e-mail ms.roztoky-zalov@volny.cz
www.mspremyslovska.cz

IČO : 71 00 15 90, č. účtu: 19 - 390833349/0800
Informace pro rodiče – MŠ Přemyslovská, 2020 – 2021
Vážení rodiče, vítáme vás a vaše děti v naší mateřské škole a sdělujeme vám
následující informace týkající se provozu školy ve školním roce 2020 – 2021:
- začátek školního roku je 1. 9. 2020
- provoz školy je 6.30 – 16.30
- příchod dětí: 6.30 – 8.15 – vzhledem k organizaci dne a v zájmu svých dětí
(hra, cvičení, řízené činnosti) děti přivádějte do 8.15. Pozdější příchody
veškeré činnosti dětí narušují. Děti je nutno paní učitelce předávat
osobně – používejte prosím pantofle v koších pod schody!
- vyzvedávání dětí – nahlašuje se denně při příchodu („kolíčky“)
možnosti vyzvedávání : a) 12.30 – 12.45
b) 15.00 – 16.30
PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO ČASŮ V ZÁJMU DĚTÍ,
VYJÍMKU HLASTE V NUTNÉM PŘÍPADĚ PANÍ UČITELCE.
- omlouvání dětí pro nepřítomnost:
do 8.00 - SMS zprávou nebo telefonicky na tel. Číslo:
739 105 928 – Broučci
605 058 662 – Koťata
605 050 848 - Motýlci
739 105 916 - Štěňata
774 433 231 - Žabky - Lidická ulice
V případě, že nebudete vůbec nebo včas omluveni, bude vám účtováno
stravné v normální výši.
Vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je
povinné - §34a školského zákona. Povinné předškolní vzdělávání má

formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.15 do 12.15h
Nepřítomnost dítěte je nutno písemně dokládat – omluvné listy –
seznámíte se při nástupu v září.
Platby v MŠ:
Úplata za předškolní vzdělávání (školné) – stanovena v souladu s
ustanovením §123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a na základě vnitřní směrnice č. 7/2020 s účinností od 1. 9. 2020 na
670 Kč měsíčně.
-

v souladu s § 123 novely školského zákona 178/2016 Sb. platí, že
vzdělávání v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku

-

děti, jejichž rodiče pobírají dávky sociální podpory nebo dávky
pěstounské péče, jsou osvobozeny od placení školného po doložení
průkazné dokumentace ode dne rozhodnutí ředitelky školy (rodiče
si podají písemnou žádost v MŠ a prokazují tuto skutečnost každé
čtvrtletí potvrzením o pobírání dávky

-

nadále se omezení bezplatnosti nevztahuje na děti s potřebou podpůrných
opatření (odkaz na § 16 odst. 9 školského zákona).

Ceny stravného: - přesnídávka: 10 Kč
- oběd: 23 Kč
- svačina: 10 Kč
Způsoby plateb:
a) hotově: v kanceláři ŠJ do 5. pracovního dne v měsíci v pokladních
hodinách od 8.00 do 13. 00.
b) bezhotovostně: měsíčním převodem konkrétní částky - školné a stravné,
do 15. dne v měsíci; při tomto způsobu platby je třeba uvést variabilní
symbol, který najdete k 1. 9. 2020 na webových stránkách školy
a na nástěnkách u tříd. Měsíční platby budou vždy k 1. v měsíci na webu
školy i na nástěnkách u tříd.
Prosíme o dodržení uvedené částky přesně!
Každý měsíc se odečítají omluvené dny z předchozího měsíce.

Bankovní spojení: 19 - 390 833 349/0800
Způsob platby prosím neměňte bez vědomí paní vedoucí školní jídelny,
dochází pak k nedorozuměním ohledně plateb!
V září se bude vybírat první – zálohová - platba s následným měsíčním
vyúčtováním.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou pro rodiče
povinnými platbami a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované
neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení školního řádu a
v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte
do mateřské školy. Dodržujte termíny plateb!
Při prvním nástupu do školky je potřeba:
- vyplněný Evidenční list – obdržíte na informační schůzce, nebo v MŠ do
konce června 2020 - (potvrzený lékařem a podepsaný oběma rodiči)
- kopii průkazu pojištěnce (zdravotní pojišťovna)
- seznam osob, oprávněných dítě vyzvedávat
- bačkory (sandálky), ne pantofle
- pyžamo
- náhradní oblečení včetně spodního prádla (podepsané v sáčku)
- pláštěnka, holínky
- převlečení na vycházku či na zahradu – je nutno se z venku (písku) převlékat
- kartáček na zuby, pastu, hřeben s možností zavěšení
- dále prosíme dle vašich možností a potřeb jednotlivých tříd hygienické
potřeby (tekuté mýdlo, toaletní papír , papírové kapesníky, ubrousky,
papírové utěrky atd.) – jednotlivé třídy budou mít prosbu o tyto věci
přizpůsobenou své momentální potřebě a paní učitelky vás s tímto
seznámí v prvních dnech docházky – nepořizujte tedy dopředu, ale až po
konzultaci s vaší paní učitelkou.
- veškeré oblečení prosíme podepsat!
Akce školy (divadla, výlety) – se budou konat podle aktuální zdravotní situace.
Momentálně není vhodné slučování dětí z celé MŠ v jedné uzavřené třídě.
Budeme vás průběžně informovat. Do kulturního fondu budeme vybírat 500kč
formou sponzorského daru. Od 1.10. 2020 zasílejte častku na účet MŠ 19390833349/0800 do poznámky uveďte: jméno dítěte , třída – Kulturní fond
Plavecký výcvik Tuchlovice - v podzimním období plavecký výcvik rušíme
vzhledem k výskytu pozitivně testovaného na covid19 v naší MŠ

Atletika Roztoky – pro předškoláky, je potřeba závazně potvrdit v prvních
dnech docházky, začínáme v druhé polovině září 2020, cena 100 Kč za lekci –
cca 90 minut.
Konzultační hodiny ředitelky školy jsou každou sudou středu od 16.30 do
17.30h. (tel. 724 772 290)
Doporučujeme rodičům sledovat veškeré informace a dokumenty:
školní řád – do konce října 2020 budeme žádat jeho přečtení stvrzené vaším
podpisem
organizace dne,
informace učitelek na třídách - třídní nástěnky v šatnách,
webové stránky školy – www.mspremyslovska.cz – zde najdete veškeré
informace o platbách (školné, stravné), jídelníček na daný týden, akce školy
s měsíční aktualizací apod.
Své emailové schránky, které jste uvedli jako komunikační pro potřeby MŠ
SMS zprávy s informacemi.
Přejeme vám a vašim dětem příjemný školní rok 2020 – 2021.

