Rodiãe,
Dûti z MŠ Sluníãko Kladno, PaﬁíÏská 2204 pﬁi pﬁerušení
naší MŠ mohou být pﬁihlášeny na tyto MŠ

Náhradní prázdninový provoz 17/18:
2.7. – 13.7.18 mohou naše dûti na MŠ,
PíšÈalka, Jerevanská 2671, Kladno(pošta
V dobû od
Meta)

30.7. – 10.8.18 mohou naše dûti na MŠ,
na MŠ âtyﬁlístek, Bulharská 2330,
Kladno
V dobû od

13.8. – 24.8.18 mohou naše dûti na MŠ,
MŠ Na RÛÏovém poli 2672, Kladno
V dobû od

27.8. – 31.8. = pﬁípravný týden na všech MŠ – školy
uklízí a pﬁipravují se na školní rok 18/19 – dítû je
také nutno pﬁihlásit, tak jako na provoz na jiných
školkách

k nám,

tak i provoz u nás v ãervenci, tak

protoÏe zajišÈujeme provoz pro další 3 MŠ
a MŠ v rekonstrukci a pedagogové si musí vybírat
dovolenou, kterou máme jako v ZŠ a víte, Ïe máme
provoz o všech prázdninách, kdy ZŠ mají další
prázdniny. U předškoláků, kteří nastupují 1.9.18 do ZŠ si plánujte
dovolenou tak, aby měly alespoň týden před nástupem do ZŠ volno, aby
nešly děti z MŠ do ZŠ rovnou.
Vyvûšeno
29.3.2018

Úplatu i stravné si hradíte sami na MŠ, o
kterou
si
zaÏádáte
a
budete
ji
navštûvovat. Pokud nezaplatíte v urãeném
termínu na pﬁihlášené MŠ, MŠ s Vámi jiÏ
nepoãítá, i kdyÏ jste byli pﬁihlášeni.
Úplata se pﬁi nepﬁítomnosti dûtí NEVRACÍ.
Vyvûšeno: 29.3.18
Z důvodu ekonomického provozu na všech zařízeních, prací
v MŠ a čerpání dovolené pedagogů, Vás žádáme o písemné
přihlášení k prázdninovému provozu v červenci a srpnu, a to i
na naši MŠ Sluníčko, písemnou žádostí, kterou nejpozději do
pátku 11.května 2018, předejte učitelce, ve své třídě. Na
pozdější přihlášky nebude brán zřetel, protože žádosti budou
předány na uvedené školky s provozem o hlavních
prázdninách. Na konci května budou vyvěšeny termíny plateb
na jednotlivých MŠ.

Žádost na prázdninový provoz
/prosíme na stroji, PC nebo hůlkovým písmem/
Vzor žádosti:

Žádám o umístění dcery/syna………………………….
nar:…………………..ZP:………….
Bytem………………………………………………………
Telefony:…………………………………………………..
o umístění v červenci od…… do………na MŠ……….
od…… do………na MŠ………..
v srpnu

od…… do………na MŠ………..
od…… do………na MŠ………..
přípravný týden od……..do……………
Dávám informovaný souhlas s poskytnutím osobních údajů (osobní údaje dítěte-nar., bydliště, T), důležitých
k umístění dítěte do jiných MŠ, které zajišťují prázdninový provoz pro naši MŠ.

V Kladně:……………

……………………….
Podpis zákonného zástupce

Pokud se závazně přihlásíte na červenec nebo srpen, budete platit úplatu a
stravné na mateřské škole, kterou budete navštěvovat a přihlásili jste si
jí/rozdílná úplata i výše stravného/. Platit se bude předem v červnu 2018 dle
termínu škol, které Vám oznámíme, a to i na naší MŠ.

Žádost je k dispozici na našich www stránkách
pod důležité, na hlavní stránce až dole.

