Informace pro rodiče dětí přijatých do MŠ Rychnovek-Zvole
na školní rok 2021/2022
1. Provoz mateřské školy je od 6.30 – 16.00 hodin.
2. Děti mohou do mateřské školy přicházet od 6.30 do 8.10 hodin. V 8.15 se MŠ zamyká.
3. Rodič je povinen osobně předat dítě učitelce ve třídě.
4. Rodiče mohou k vyzvedávání dítěte z MŠ pověřit i jinou osobu, a to na základě písemné dohody
/ formuláře si vyžádejte u učitelek MŠ/. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu
jinému než rodičům.
5. Rodiče přivádějí do MŠ dítě zcela zdravé. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí, mají
učitelky právo nemocné dítě do MŠ nepřijmout.
6. Rodiče jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ. Není-li nepřítomnost
dítěte předem známa, omluví dítě v MŠ neprodleně, a to osobně nebo telefonicky.
7. Potřeby dítěte v MŠ: Přezůvky/ ne pantofle/ (zástěrku), Oblečení do třídy, pyžamo, oblečení na
zahradu, kelímek na vyplachování úst, papírové kapesníky, toaletní papír, kelímek na pití, hřeben
s možností zavěšení. Dále náhradní kompletní oblečení a oblečení na zahradu či procházky. Prosíme
o poznačení osobních věcí dítěte a jejich uložení do látkové tašce kterou obdržíte v MŠ při třídní
schůzce v srpnu a o zavěšení v šatně dětí v den nástupu.
8. Stravování dětí v MŠ:
- na konci srpna, při zahajovací schůzce se bude vybírat záloha na obědy ve výši 600,- Kč.
- odhlašování a přihlašování obědů lze provést telefonicky na mob. / 775 771 364/, osobním
sdělením rodičů v MŠ (u vedoucí ŠJ nebo kuchařky), nebo elektronickou poštou
/ skolkarychnovek@seznam.cz/ nebo přes odkaz „Napište nám“ na webových stránkách školy
/www.skolkarychnovek.cz a to nejpozději do 14.00 hodin předešlého dne. Více informací o
přihlašování a odhlašování dětí se dozvíte při třídní schůzce.
9. Způsob hrazení poplatků:
- stravné a příspěvek na provoz MŠ (250/měsíc) se hradí v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo
bezhotovostním převodem na účet (vyplní se v přihláškách ke stravování)
- rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě stravného a tyto bezpodmínečně dodržet.( info o
výši platby je odesíláno emailem)
11. Fond rodičů:
- jedná se o fond, ze kterého se hradí poplatky za akce pro děti. Poplatek do „Fondu rodičů“ činí
600,- Kč. Je možné ho uhradit od září do prosince roku 2021.
S případnými dotazy, které se týkají provozu MŠ, se obracejte na ředitelku MŠ nebo vedoucí ŠJ,
další informace o MŠ najdete na webových stránkách www.skolkarychnovek.cz.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.
V úterý 31. 8. 2020 od 15.30 hodin se uskuteční zahajovací třídní schůzka
v budově MŠ.
Všichni rodiče dostanou informace týkající se nového školního roku.
Mgr. Zuzana Polednová ředitelka MŠ

