INFORMACE – ZÁPIS 2020/2021
název MŠ:
adresa:
ředitelka školy:
telefonní číslo:

Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace
Telnice 83, 403 38 Telnice
Kateřina BAKEŠOVÁ
475 223 387 (včetně omlouvání dětí)

e-mailová adresa:

mstelnice-ul@seznam.cz

webové stránky:

www.mstelnice.eu

zřizovatel:
provoz:

KRITERIA PRO
PŘIJETÍ

Obec TELNICE
06.00 – 16.00 hod.
Děti přicházejí do 8.00 hodin, po předchozí ústní nebo telefonické domluvě je
možné dítě přivést nebo vyzvednout si během dne z MŠ (v nutném případě –
např. návštěva lékaře). Nepřítomnost dítěte v MŠ delší než 14 dní jsou zákonní
zástupci (rodiče) povinni omluvit písemně.
Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního
vzdělávání - ředitelka MŠ v návaznosti na novelu školského zákona a školního
řádu je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný
zástupce (rodič) je povinnen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3
dnů ode dne výzvy.
V případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání přesáhne stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu, bude ředitelka školy postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání dle následujících kritérií:
1. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 věku 5 let, a tím pádem je pro něj
předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné, nebo dítě s odkladem nástupu
do první třídy základní školy, s trvalým pobytem v obci*.
2. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 věku 4 let, s trvalým pobytem v obci*
s upřednostněním starších dětí.
3. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 věku 3 let, s trvalým pobytem v obci* s
upřednostněním starších dětí.
4. Dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 věku 2 let, s trvalým pobytem v obci* s
upřednostněním starších dětí.
* Místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu

spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního
spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.
ÚPLATA ZA
1. 400,00 Kč měsíčně na jedno zapsané dítě v mateřské škole
VZDĚLÁVÁNÍ
2. Předškolní děti t.j děti, které v daném školním roce dovrší věku 6 let a děti
s odkladem povinné školní docházky, podle stávající právní úpravy úplatu
neplatí. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro
děti se zdravotním postižením.
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CENA STRAVNÉHO Na mateřské škole je stanoveno ve výši:
strávníci 3 - 6 let
strávníci 7 - 10 let
přesnídávka
7,00 Kč
8,00 Kč
oběd
16,00 Kč
17,00 Kč
svačina
7,00 Kč
7,00 Kč
celkem
30,00 Kč
32,00 Kč
Dítě je zařazeno do věkové kategorie strávníka ve školním roce, kdy dovrší
daného věku a školní rok je stanoven od 01.09. stávajícího roku do 31.08.
následujícího roku.
Stravné a úplata za vzdělávání se hradí v hotovosti (určený den) nebo převodem
na účet vedený u ČSOB a.s. (číslo účtu a variabilní symbol bude předáno na
informativní schůzce)
OSTATNÍ PLATBY Divadelní představení, keramická dílnička, bruslení, výlety apod. se platí pouze
ředitelce nebo učitelce předem nebo nejpozději v den konání akce.
PRVNÍ VSTUP
 Obuv na přezutí – bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou
DÍTĚTE DO MŠ
(z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle, crocs apod.)
 Oděv na hry ve třídě – např. kalhoty s gumou do pasu (punčocháče), triko,
děvčátka mohou mít sukýnku nebo zástěrku, na pracovní činnosti (výtvarná
výchova apod.) doporučujeme zástěrku nebo staré tričko.
 Oděv pro hry na školní zahradě – např. tepláková souprava a starší obuv (dle
počasí), holinky, pláštěnku
 Oděv na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košilku. Vždy v pátek si je
nosí děti domů – o kontrolu a výměnu se starají zákonní zástupci (rodiče).
 Dostatek náhradního oblečení do sáčku – spodní prádlo, triko, punčocháče,
ponožky, případně tepláky či slabé kalhoty.
 Zubní kartáček, zubní pastu a vlastní hřeben (hlavně holčičky).
 Papírové kapesníky. Sáček (taška, igelitový pytlík) na znečištěné oblečení.
 Děti, které si věci nepoznají, je budou mít řádně označené (např. podepsané,
nakreslené značky).
 za nepodepsané věci MŠ neručí
FOTOGALERIE
Přístupová hesla do FOTOGALERIE budou předána na informativní schůzce.

Prosíme zákonné zástupce (rodiče), nedávejte dětem do MŠ cenné věci
(prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice). Za jejich ztrátu neručíme.
Jakékoliv další informace najdete vždy na nástěnce v šatně dětí nebo na webových
stránkách MŠ.
Kateřina Bakešová, ředitelka MŠ
v.r.
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