Základní škola a Mateřská škola
Lišov
I/20 Směrnice o podmínkách úplaty za předškolní vzdělávání
v MŠ Lišov, v MŠ Velechvín
na měsíce červenec a srpen 2020
Výše úplaty
V měsících červenec a srpen nebude provoz MŠ Lišov přerušen. Úplata za předškolní
vzdělávání v MŠ Lišov bude stejná jako v běžných měsících školního roku:
a/ pro děti navštěvující MŠ Lišov -

červenec
srpen

350 Kč
350 Kč

b/ pro děti nenavštěvující MŠ v době prázdnin bude úplata 0 Kč.
Splatnost úplaty
Úplata za docházku a stravné v měsíci červenci bude stržena ke dni 19. 6. 2020. Úplata za
docházku a stravné v měsíci srpnu bude stržena ke dni 20. 7. 2020. Rodiče, kteří platí
převodem na účet, upozorňujeme, že částku určenou na měsíc červenec je nutné uhradit do
konce měsíce června. Stravné na měsíc srpen je nutné si spočítat a zaslat nejpozději do
konce měsíce července. Rovněž je možné částku zjistit telefonicky a poté do konce měsíce
uhradit. Uhrazená částka se nevrací. Vrácena bude pouze v případě nemoci dítěte potvrzené
lékařem, a to pouze při celotýdenní nepřítomnosti. Nemoc dítěte oznamte prosím ihned
v kanceláři ŠJ. Lékařské potvrzení doložte následně.
Děkujeme za pochopení tohoto opatření. Je nutné pro zajištění provozu pedagogickými
pracovníky, pracovníky školní jídelny a pro zajištění stravy.
Upozorňujeme, že oběd mimo MŠ bude vydán pouze v 1. den nemoci (podle vyhlášky
o školním stravování č. 564/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Do MŠ Lišov budou zařazeny děti přihlášené v řádném termínu z MŠ Lišov a MŠ Velechvín.
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Základní škola a Mateřská škola
Lišov
Výše stravného - změna
Dále pak upozorňujeme, že se od 1. července rekonstruuje školní kuchyně a jídelna, je
zajištěn dovoz obědů, z tohoto důvodu jsme nuceni navýšit cenu oběda po dobu července a
srpna na částku 36 Kč. Cena svačin zůstává nezměněna.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Monika Hrdinová
ředitelka školy
V Lišově dne 25. 5. 2020
č.j.: ZŠMŠ Li 101/2020
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