INFORMACE MŠ Horní Benešov
Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace
Školní 338, PSČ 793 12
tel.: 554748015, e-mail:

zshb@seznam.cz
Základní informace:
 Ve školním roce 2019/2020 máme tři třídy: malou, střední a velkou.
 Provoz MŠ je od 05:30 hod. do 16:00 hod.
-

mala třída od 05:30 hod. do 16:00 hod.
střední třída od 07:05 hod. do 15:00 hod.
velká třída od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Funkčnost čipů pro rodiče je pouze v určené hodiny a to:
- 05:30 hod. – 08:00 hod.
- 11:20 hod. – 11:45 hod.
- 13:25 hod. – 16:00 hod.
Mimo určené hodiny ZVOŇTE.
Organizace dne
5:30 – 7:30
7:30 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 16:00

scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dítěte
didakticky cílené činnosti (zaměřené i spontánní), učení ve
skupinách i individuálně
pobyt venku se získáváním poznatků, hry na zahradě, volný
pohyb
hygiena, oběd, opakovací chvilky, shrnutí poznatků
odpočinek, hra na hudební nástroj, pohádky, zábavné
činnosti, svačina, hry, kroužky, rozcházení dětí

Strava a školné:
Výdej obědů ve třídách probíhá:
 od 10:45 – v malé třídě
 od 11:00 – ve střední a velké třídě
Výdej obědů do jídlonosičů: 12:00 – 12:30
Ceník stravného: dítě 34 Kč, dítě s odkladem školní docházky 36 Kč.
Cena školného je 240 Kč na měsíc (netýká se dětí, které jsou povinné předškolní
docházky)
Odhlášky ze stravování
 V MŠ Horní Benešov se strava odhlašuje osobně u vedoucí jídelny, telefonicky
na mobilním čísle 734 204 994 nebo na e-mailu klichova.zshb@seznam.cz.
 Povinností zákonných zástupců je v případě pokračování nepřítomnosti dítěte
opět stravu odhlásit.







Strava se omlouvá den předem do 10.00 hod. Výjimkou je pondělní strava - tu
je možno odhlásit týž den do 7.00 h.
Pokud dítě náhle onemocní a zákonní zástupci si nestihnou odhlásit oběd ve
stanoveném čase, mohou si odebrat oběd pouze v první den nemoci do
podepsaných jídlonosičů v době od 12.00 hod. – 12.30 hod.
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá a strávník nemá nárok na náhradu
neodebrané stravy.
V době svátků, prázdnin je každý strávník automaticky odhlášen
Pokud se dítě u nás stravovalo a rozhodnete se stravování ukončit, musíte tuto
skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ.

Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu (cena za
potraviny) má dítě pouze v případě přítomnosti v MŠ a v první den omluvené
(neplánované) nepřítomnosti. Pokud zákonný zástupce odběr stravy včas neodhlásí
(ve stanoveném čase) nebo vůbec a školní jídelna pro strávníka jídlo připravuje, uhradí
strávník nebo jeho zákonný zástupce poplatek a to i v případě, že si strávník oběd
nevyzvedne.
Za ukončený kalendářní měsíc bude srovnávána docházka MŠ s evidencí školní jídelny.
Úhrada stravného
Platba z účtu nebo v hotovosti
 Stravné i školné se platí převodem z Vašeho bankovního účtu do 25. dne
předchozího měsíce na účet u ČSOB 275717502/0300, VS pro dítě bude vydán na
požádání vedoucí jídelny MŠ.
 Platba v hotovosti bude přijímána 20. dne v měsíci na další měsíc u vedoucí ŠJ na
základě vystavení dokladu o zaplacení – přesný termín výběru bude předem
upřesněn.
 Platby se vybírají zálohově na následující měsíc.
 Všechny platby musí být uhrazeny do konce kalendářního měsíce na měsíc
následující.
Konzultační hodiny vedení školy a členů školního poradenského pracoviště:
Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Žanda - každé úterý 14.00-15.00 hod.
Zástupce ředitele: Mgr. Eva Krsková - každé úterý 14.00-15.00 hod.
Vedoucí mateřské školy: Bc. Lenka Kynclová - každé pondělí v lichý týden: 14.0015.00 hod. Po domluvě je možno sjednat jiný den a čas.
Informace SRPDŠ:
Rodičovská organizace se bude podílet na akcích určených pro děti a rodiče
v průběhu celého školního roku jak organizačním, tak finančním zabezpečením.
Příspěvek na SRPDŠ je 200 Kč na rodinu a je nutné jej zaplatit do konce října.
V případě více dětí v rodině, platí vždy starší dítě.

