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Úplata za předškolní vzdělávání

Stravování

Informace pro rodiče

. Úplata pro školní rok 2021/2022 byla

MŠ DAČICE JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU

. Zákonný zástupce je povinen seznámit se

stanovena ve výši 400 Kč za příslušný

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

a respektovat Školní řád MŠ Dačice.

kalendářní měsíc.

Při sestavování jídelníčku jsou

. Povinné předškolní vzdělávání

dodržovány zásady zdravé výživy pro

. Pedagogické pracovnice školy

v minimálním rozsahu 4 hodiny denně je

předškolní věk. Děti mají během dne

odpovídají za bezpečnost dětí od doby

bezúplatné, to se týká i dětí s odkladem

k dispozici dostatek vhodných tekutin

jejich převzetí, až do doby jejich předání.

školní docházky.

a možnost konzumace ovoce

Zákonný zástupce může k vyzvedávání

a zeleniny. Mohou si dle potřeby zvolit

dítěte písemně pověřit jinou osobu

druh nápoje a velikost porce jídla.

"Zmocněním k jednání a vyzvedávání

Poplatky

dítěte z mateřské školy jinou osobou".
Rozsah stravování:

V případě plateb bankovním převodem

. Vychází ze sjednané délky pobytu dítěte

. Telefonní kontakt pro potřebu MŠ

inkasovaná částka představuje:

v mateřské škole.

v případě mimořádné situace musí být

. Úplatu za předškolní vzdělávání

. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno

kdykoli dostupný.

. Stravné

v mateřské škole.
. První den nepřítomnosti dítěte mají

. Děti jsou pojištěny u Kooperativy,

Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být

zákonní zástupci nárok vyzvednout si

pojišťovny a.s.

uhrazena záloha za stravování na účet

jídlo do vlastních jídlonosičů.

Mateřské školy Dačice. Záloha bude

. Přihlašovat a odhlašovat jídlo lze

zúčtována při ukončení docházky dítěte

den předem nebo ráno do 7,30 hodin.

Odkazy

do mateřské školy. Stravné se hradí
převodem z účtu plátce na účet Mateřské

Ceny stravného pro děti MŠ:

Školní řád:

školy Dačice (ve výjimečných případech

. Dopolední přesnídávka 9 Kč

Mateřská škola Dačice (msdacice.cz)

po dohodě s ředitelkou v hotovosti na

. Polodenní stravné 31 Kč

pokladně MŠ Dačice).

. Celodenní stravné 38 Kč

Dotazy a připomínky ke stravování

Děti, které dovrší ve školním roce 7 let:

směřujte k vedoucí školního stravování

. Dopolední přesnídávka 10 Kč

ing. Barboře Zimmelové (MŠ Bratrská,

. Polodenní stravné 33 Kč

Poprvé v MŠ:

telefon: 384 422 275).

. Celodenní stravné 41 Kč

Mateřská škola Dačice (msdacice.cz)

Zmocněním k jednání a vyzvedávání
dítěte z mateřské školy jinou osobou:
Mateřská škola Dačice (msdacice.cz)

