Prázdninová docházka.
Kdy a jak k ní přihlásit nebo odhlásit!

29.7.2019 – 10.8.2019 MŠ Bosonožská 4
Podmínky přijetí:
Žádost vyzvednutá v MŠ v době od 15.5.2019 od 6:30- 16:00
nebo na našich webových stránkách www. msbos4
Osobně odevzdaná žádost a kopie evidenčního listu
z kmenové MŠ ve dnech 27.5.2019 od 6:30- 16:00
Na žádosti podané po 27.5.2019 nebude brán zřetel!!!
Pokud chcete umístit svoje dítě v některé z MŠ na prázdniny, musíte
si v ní vyzvednout
Přhlášku na prázdninový provoz, vyplnit ji, nechat potvrdit že je dítě
očkované a může do kolektivu od lékaře a v daný termín ji zase
přinést do MŠ spolu s kopií evidenčního listu z Vaší MŠ, kam dítě
pravidelně dochází.
Pak počkáte, (30 dnů na vyřízení) zda se místo uvolní a vy budete
přijati.(vyzváni ředitelkou k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí).
Platbu školného a stravného na jednotlivých MŠ si řešíte individuálně.

Jak postupovat pokud chci své dítě odhlásit z
prázdninového provozu.
Pokud Vaše dítě nebude v době prázdninového provozu navštěvovat
MŠ ani jeden den v měsíci, a proto nechcete platit školné v době
prázdninového provozu, musíte to MŠ písemně oznámit:
Nejlépe vyplnit:

Oznámení o přerušení docházky do MŠ v měsících
červenci a srpnu na dobu určitou od ……….. do……………
už to nemusí být žádost, stačí jen oznámení, nemusím již o přerušení
docházky rozhodovat ve správním řízení!

Naše MŠ stanovila výši školného v době prázdninového provozu na
0,-KČ pro zákonné zástupce dětí, kteří o to písemně požádají a jejichž
dítě se předškolního vzdělávání v době prázdnin nezúčastní ani jeden
den v měsíci. Po dodání Oznámení Vám bude automaticky školné
v době prázdninového provozu naší MŠ sníženo na 0,-Kč
Pokud zákonní zástupci toto neučiní, jsou povinni zaplatit polovinu
školného 160,-KČ za 14 dnů, ve kterých je MŠ v provozu. Tedy i
tehdy, když jejich dítě do MŠ nebude docházet ani jeden den v měsíci.
V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně
snížena na 0,- Kč, rodiče tedy školné nemusí hradit, ani písemně žádat
ředitelku školy. Pokud nebudou MŠ v době prázdnin navštěvovat děti,
které odchází do školy, nebo se stěhují, vypíší jen

Oznámení o ukončení docházky k …….……
a tím také nejsou povinni platit školné v době prázdninové docházky.

Chcete- li v době prázdnin navštěvovat jen svoji MŠ, do které
dítě normálně chodí, nedělejte nic!!!
Mgr. Šárka Pantůčková

