Základníinformace k provozu MŠpro nováčky@

NÁZEV: Mateřská škola Duchcov, Husov aul 99l23,příspěvkov á organizace
kontakt na Mš
TeL.4I7 835 670,na ředitelku MŠT6613217

Email:

,l,,,

, .,.,.,lj

Webové stránky: msduchcovhusova.cz

Provoz
Provoz 6:00

-

16:30,

Ranní příchod dětí nejpozději do 8 hodin, případný pozdější příchod Qékař atp.) telefonicky
nahlásit.

Odchod dětí po obědě 12:00

-

12:30, dříve se

Yyzvedávání po odpoledním odpočinku I4:l5

MŠz organizačníchdůvodůneotevírá.

-

16:30

Yyzvedávání dětí
- qýhradně nazákladě pověření

kvyzvedávání dětí

Poplatky v MŠ
Záloha na stravné 700,- Kč, každý měsíc se dělá vyúčtovánía rodič pak zaplatí doplatek za
stravné do výše záIohy.

Úplataza předškolní vzdělávání ve

úši300 Kč nejpozději

do 5. dne daného měsíce (děti

v posledním ročníkuneplatí)
Stravné 3 -6 let přesnídávka: 6,- oběd 18,- svačina 6,7 let přesnídávka 7,-oběd 19,- svačina 6,-

Stravné a úplatu vybirá pouze vedoucí stravování Marie Telínová.

Uzavření MŠ
Předpoklád ané uzavŤení MŠ- zímníprázdniny v měsíci prosinci (předpokládaný termín

23.12.-3LI2.202I),Ietni prázdniny v měsíci červenci 2022 (v případě nutnosti možno využít
v době letního uzavŤení MŠnáhradní Mateřskou školu Duchcov, Tyršova - nutno podat

přihlášku)

Akce v MS
Akce v MŠna daný měsíc jsou vždy vyvěšeny na nástěnce a aktualizovány na webových
stránkách školy, nejčastěji divadla a akce ve spolupráci s DDM Duchcov,

cca2x

do roka tematické focení dětí

Hrazené akce v plné TíšiIlradí zpravidla zákonní zástupci, platí je qlihradně paní školnici
Hance Hóhnelové, úhrady jsou vždy proti podpisu

Oblečení
Vyžadujeme bačkory s pevnou patou.
Oblečenído školky a na ven zvlášt'z hygienických důvodů! Oblečenívolte na základě počasí.
Nutno mít v sáčku v šatnípřihrádce čistou roušku.

Co dítě do školky
potřebuje

@:

IJzavřené nazolvacíbačkory s pevnou patou &, oblečenípro
pobyt venku (volte takové, kdy nebude vadit, že se dítě případně
zamaže) a oblečenípro pobyt uvnitř budovy (tričko, tepláčky),
náhradní oblečenína převlečení(včetně spodního prádla),
pyžámko, pláštěnku, holínky, v létě pokqývku hlavy (důležité)
vše podepsané, aby nedošlo k záměně

Telefonní kontakt
Zákonrú zástupci mají povinnost předat škole telefonní kontakt, na kteqi se škola vždy dovolá
v případě nutnosti vyzvednutí dítěte (nahlá nevolnost dítěte, píiznaky virového onemocnění
atp.), pokud se škola opakovaně nedovolá, můžebýttato skutečnost brána jako porušení

školního řádu anásledky z toho vyplývající.
ÚOale o dítěti - nutno aktualizovat!

-

při změně údajůo dítěti (např. adresa, nová lékařská doporučení atp.) je nutno nahlásit

Dalšíviz Škohi rad.

