Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o.
Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem
IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495
E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz

Motto: Děti se stávají tím, za koho je považujeme.
INFORMACE PRO RODIČE MŠ 2018/2019
Školní rok v mateřské škole začíná v pondělí 3. září 2018
PLATBY – provádějí se zálohově na další měsíc
Není třeba uvádět variabilní symbol, je nutné odlišit platby slovy STRAVNÉ a ŠKOLNÉ (tato
dvě slova uvádějte do poznámky, případně přidejte jméno svého dítěte).

Číslo účtu 107 – 496 340 0267 / 0100
1. Stravné MŠ
Celodenní stravné:
 děti do 6 let – 660 Kč
 děti od 7-10 let – 780 Kč (Dítě se do této kategorie zařazuje, pokud už má nebo dovrší
ve školním roce (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019) 7 let.
2. Školné MŠ
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 200 Kč měsíčně
pro všechny děti s celodenní i polodenní docházkou. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské
školy se poskytuje bezúplatně. Dětem s odkladem povinné školní docházky je bezúplatná doba
automaticky prodloužena.
Osvobozen od úplaty je:
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zák. zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
K osvobození od úplaty je třeba vyplnit žádost (k vyzvednutí v MŠ) a předložit potvrzení
o pobírání dávek v hmotné nouzi, případně jiné potvrzení, a to do 20. kalendářního dne
v daném měsíci.
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Dle nového Školského zákona (č. 178/2016 Sb.) je s účinností od 1. ledna 2017 stanoveno dětem,
které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému
předškolnímu vzdělávání.
HYGIENICKÉ POTŘEBY
- papírové kapesníčky (čtvrtletně), vlhčené kapesníčky 100 ks (2x ročně), zubní pasta (2x ročně),
kartáček na zuby (2x ročně), hřeben pro holčičky, v létě opalovací krém
Hygienické potřeby přinášíte z důvodu zabezpečení vyššího pohodlí pro Vaše děti (místo
používání látkových kapesníčků, vlhčených žínek, provádění zubní hygieny, ochrana před sluncem
apod.) – nejsou tedy hrazeny z provozních prostředků od zřizovatele.

POMŮCKY PŘEDŠKOLÁCI
- 1x sešit 512, 1x složka na A4 (může být i papírová)
PLASTOVÝ HRNÍČEK
K plnění pitného režimu. Může být jakékoliv barvy, tvaru, nějakým způsobem originální tak, aby si
ho dítě během celého dne poznalo.
OBLEČENÍ A VYBAVENÍ SKŘÍNĚK
Pohodlný oděv do třídy
 děti se učí samostatně se oblékat a svlékat, proto je pro ně jednodušší mít oděv bez šlí, sponek a zapínání (optimální je tričko, tepláčky, punčošky, sukýnka na gumu apod.)
 ve školce jsou děti neustále v pohybu, proto jim postačí buďto punčošky nebo tepláčky s ponožkami (ne kombinace obou, jsou pak zbytečně zpocené)
 ideální je mít po ruce neustále vestičku na zip – v případě pocitu chladu se dítě může přiobléknout nebo naopak vestu odložit v případě pocitu tepla
Přezůvky do třídy
 bez tkaniček, s pevnou patou z bezpečnostních důvodů (nejsou vhodné pantofle nebo crocsy); prosím nedávejte dětem ani sandálky s tmavou podrážkou a suchými zipy (důvodem je
ničení koberců a linolea)
Přezůvky do jídelny
 mohou být jakékoliv přezůvky (použité sandálky z léta apod.)
Náhradní oděv
 pro případ polití se při stravování nebo možného pomočení, prosíme uložit v samostatném
pytlíku v šatní skříňce dítěte
Cvičební úbor a obuv
 tričko, ponožky, tepláčky (je lepší mít dlouhé nohavice – prevence odřenin a spálenin při
pádu na parkety), pevnou sportovní obuv se světlou podrážkou (cvičky, tenisky – nejlépe na
suchý zip)
Pyžamko
Oblečení na ven
 na zimu – kombinéza nebo oteplovačky a bundičku (nejlépe nepromokavou nebo s úpravou,
na kterou se nelepí sníh), náhradní šál, čepice, rukavice (nejlépe nepromokavé, ne pletené –
jsou hned mokré)
 na léto – rozumnou kombinaci více části oblečení (tepláčky, kraťasy, tričko, mikinu,
pokrývku hlavy proti sluníčku, sportovní obuv, sandály, gumáky). Podle výkyvů počasí pak
vybereme nejlepší variantu
Pláštěnka, gumáky
V případě dotazů prosím volejte nebo pište.
Pěkné léto.
Kristina Mičková

