INFORMACE PRO RODIČE
Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
adresa školy: Šimůnkova 13/1599, 182 00 Praha 8
e-mail: reditelka@ms-simunkova.cz, IČO: 70919658
datová schránka: Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13 (dhsuwub)
webové stránky: www.ms-simunkova.cz
Ředitelka školy: Mgr. Straková Dana
kontakt: 774 718 200
e-mail: reditelka@ms-simunkova.cz
Zástupkyně ředitelky školy: Bc. Kateřina Kellnerová
kontakt: 607 167 358
Hospodářka školní jídelny: Martina Kalvasová
kontakt: 601 091 080
e-mail: jídelna@ms-simunkova.cz

Telefonní čísla do tříd:
Slůňata: 730 515 250

Lvíčata: 774 718 201

Klokánci: 730 515 251

Žirafky: 775 718 200

Berušky: 730 515 252

Provoz mateřské školy: 6,30 – 17h


příchod dětí do MŠ nejpozději do 8,30h



vyzvedávání po obědě: 12,30 – 13h



vyzvedávání v odpoledních hodinách: 14,30 – 16.45h

Omlouvání dětí


omlouvání den předem není nutné, pokud se nedostaví dítě ráno do 8.30h, není
počítáno do docházky a je automaticky omluveno. Omlouvat, prosíme, dlouhodobé
nepřítomnosti a oznamovat infekční choroby. Předškolní děti (žirafky, klokánky) je
nutné zpětně omluvit do omluvných listů ve třídách.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) 612Kč/měsíc


platba školného na účet č.: 171077045/0300



splatnost do 10. dne v měsíci



vzdělávání v posledním ročníku školy a pro děti s odklady školní docházky se
poskytuje bezúplatně



variabilní symbol bude přidělen v září, najdete ho v šatně své třídy



ideální je nastavit si platby trvalým příkazem od září do června, v červenci a srpnu se
školné neplatí



školné je nevratné, platí se i při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte

Stravné 980Kč/měsíc


platba stravného na účet č.: 171077221/0300



částka zálohy 980Kč/měsíc (děti 7 let a více 1040Kč/měsíc)



splatnost do 10. dne v měsíci



variabilní symbol bude přidělen v září, najdete ho v šatně své třídy



stravné za den: děti 3- 6 let: 49,-/den, děti 7 – 10 let 52,-/den



vyúčtování stravného probíhá 2x ročně
Variabilní symbol pro školné a stravné je stejný, účty rozdílné!!

Co potřebuje dítě do školky


pytel na věci do šatny na ramínku, praktické a pohodlné oblečení do třídy, bačkory,
oblečení na pobyt venku (dle aktuálního počasí), náhradní oblečení v pytli pro případ
nehody, pyžamko, popř. pláštěnku



uvítáme papírové kapesníky v krabicích do tříd během celého školního roku



všechny věci, prosíme, raději podepsat

