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MATERSKA SKOLA 

27401 Slaný, Vítězná 1578, okres Kladno 

Tel. :312 52 23 76, IČO: 750 34 719 

E-mail.: ms. udivadla@skolkyslansko.cz 

wwwskolkyslansko.cz 

---- -------- ----

Slaný 1.9. 2021 

Vážení rodiče, 
Rádi bychom Vás seznámili s informacemi, které si myslíme , že jsou pro Vás velmi dúleži té. 

Provoz školy : 6.30 -17.00 hodin 

Důležité Platby : školné je stanoveno pro školní rok 2021/22 - 380,-Kč 

Stravné je v těchto 2 sazbách : 

Děti do 6ti let : 39,-Kč ( dopolední svačina: 9, oběd: 21,-Kč, odpolední svačina : 9,-Kč 

Děti, které mají odklad školní docházky, platí 41,-Kč / 1 den. 

Školné i stravné je nutné uhradit do 15.dne každého měsíce. 

V měsíci září je nutné uhradit do l 5 . .2. 2021 školné za září. 

Stravné za září se bude hradit až v říjnu ( částka bude podle toho, kolik dítě projí). 

Dále je nutné, aby jste se. seznámili s Řádem mateřské školy (je vyvěšen v šatnách dětí). 

Máte možnost se také seznámit s ŠVP, Organizací školního roku 2021/22 ( vše je na nástěnkách 

v šatnách dětí). Náš Školní vzdělávací program vychází z RVP pro předškolní vzdělávání a 

z Kurikula programu Začít Spolu. Rovněž bychom potřebovali od Vás souhlas s fotografováním 

v rámci GDPR. Dále je potřeba podepisovat dětem všechny věci, přinést balík 1 O balíčků 

jednorázových kapesníků, cyklistickou lahvičku na pitný režim, také podepsanou. 

Děti z hygienických důvodů nebudou nosit do třídy žádné hračky. 

Dále bychom Vás chtěli seznámit s možností členství ve Spolku rodičů, který při naší škole pracuje. 

V každé třídě je nutné zvolit jednoho zástupce z řad rodičů do výboru tohoto spolku. Členství 

spolku je podmíněno úhradou příspěvku ( 600,- Kč/ 1 rok - lze platit ve dvou splátkách - I .pololetí 

a za 2.pololetí). Pokud máte v MŠ 2 děti, hradíte příspěvek jedenkrát. Spolek má předsedu, 

pokladníka a jednotlivé členy výboru. Tento výbor se setkává 2x během školního roku. Příspěvky 

Spolku jsou používány na divadélka v MŠ, školní výlety, knížky na památku pro budoucí školáky 

na příspěvek na hračky do jednotlivých tříd, které děti budou mít pod stromečkem. Dále každá třída 

dostává 2x 500,-Kč na drobná vydání ( stužky a jiný materiál k činnostem ve třídě). 

V příloze těchto informací, najdete seznam, kdejsoujednotlivé otázky. Svým podpisem nám dáte 

zpětnou vazbu. Všechna důležitá tel.čísla, čísla účtů najdete na nástěnce u hlavru'ho vchodu. Pokud 

budete mít nějaký dotaz, obracejte se na třídní učitelky ve třídách, nebo na ředitelku školy (telefon 

774 052 628). 
Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi. 


