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             Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín
                                  Seifertova 601  okres  Karviná, příspěvková organizace 
		
		______________________________________________________________


___________________________________________________________________________
IČ: 61988677		Bankovní spojení:	        Telefonní spojení:  596 013 631
DIČ: CZ61988677     ČS 1724735349/0800        E-mail: sekretariat@mzsb.cz" sekretariat@mzsb.cz



Vážení zákonní zástupci,
stravování Vašeho dítěte v MŠ je dotováno státem, ovšem pouze ve dnech, kdy je dítě v MŠ fyzicky přítomné.
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v § 4 odst. 9 má dítě nárok na školní dotovanou stravu také první den jeho neplánované nepřítomnosti. Pokud tedy nepřítomnost svého dítěte v následujících dnech řádně neomluvíte a neodhlásíte mu stravu, musíte doplatit rozdíl ceny dotované státem za každý následující neodhlášený den, a to v den nástupu dítěte do MŠ po jeho neomluvené absenci. Přihlásíte-li dítě do MŠ po jeho absenci a dítě v tento den nenastoupí, je nutné stravu i v tento den (popř. další neomluvené dny) doplatit, neboť se jedná o pokračování absence (dítě nebylo přítomno 1 pracovní den předem v MŠ).
Stravu dětí odhlašujeme pouze na základě písemných zpráv. K písemnému sdělení můžete využít omluvný list, který je k dispozici v MŠ a na webových stránkách MŠ. Vyplněný a podepsaný omluvný list musíte doručit třídní učitelce či zastupující osobě. K písemnému sdělení lze využít rovněž SMS zprávu odeslanou na telefonní číslo 734 788 677. V SMS zprávě musíte uvést příjmení, jméno dítěte a konkrétní omlouvané dny. K nástupu dítěte do MŠ po jeho omluvené absenci je nutné dítě k docházce přihlásit SMS zprávou, a to nejpozději 1 pracovní den předem do 12:30 hodin.
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání jsou stanoveny ve školním řádu MŠ vydaném k 1. 9. 2022. 

Tuto skutečnost Vám dáváme na vědomí v souvislosti s ustanovením zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z nějž vyplývají pravidla spojená s plněním povinnosti předškolního vzdělávání.  Dále vyhláškou č. 280/2016, kterou se upravuje vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení výše ceny za neodhlášenou stravu dětí v MŠ je veřejně přístupné na nástěnkách šaten jednotlivých tříd.

Cena stravného pro děti ve věku 3-6 let
Celkem strava 86,- Kč v době pobytu dítěte v MŠ platí 44,-Kč (za neodhlášené dítě doplácí zákonný zástupce každý neomluvený den 42,-Kč). 

Cena stravného pro děti ve věku 7-10 let
Celkem strava 91,-Kč v době pobytu MŠ platí 49,-Kč (za neodhlášené dítě doplácí zákonný zástupce každý neomluvený den 42,-Kč)
                                                                                                                                                                  
Jméno dítěte:……………………………………………

Podpis zákonného zástupce – matka:…..……………………otec:……………….……………

Datum:………………
 

