MATEŘSKÁ ŠKOLA, Karla Čapka 12a, Krnov,
okres Bruntál, příspěvková organizace

KONTAKTY:

tel. mateřská škola:

554 612 860

731767005

tel. školní jídelna:

554 613 092

734 620 191

e-mail mateřská škola: mskcapka@seznam.cz
e-mail školní jídelna:

sjkcapka@seznam.cz (pro odhlašování stravy)

číslo účtu pro platby stravného a školného: 153391145/0300
variabilní symbol pro platby školného = prvních 6 čísel rodného čísla dítěte
variabilní symbol pro platby stravného = bude přidělen vedoucí školní jídelny
Způsob komunikace:
Osobně při předávání dětí
www stránky: www.karlacapka.cz
každá třída má založenu fb skupinu, která je uzavřena, přístup dostanou pouze rodiče dětí a učitelky
mateřské školy – informace Vám poskytnou učitelky
Stravování:
Cena za celodenní stravu: 41,- Kč

Děti po odkladu školní docházky (6-7 leté): 45,- Kč

Cena jídla se bude zvedat (zvyšování cen všech potravin).
Odhlášky dětí ze stravy – den předem, nejpozději do 11:00 hod. - telefonicky nebo e- mailem.
Úhrada stravného musí být provedena měsíc předem, do 25. dne předcházejícího měsíce.
Složenkou – složenku obdržíte ve třídě, do které Vaše dítě dochází na začátku příslušného měsíce.
Převodem z bankovního účtu – vedoucí školní jídelny Vám po dohodě určí variabilní symbol a každý
měsíc Vám na lístku pošle výši platby za následující měsíc.
Trvalým příkazem z bankovního účtu – dostanete přidělený variabilní symbol a výši měsíční částky.
Neodhlášenou stravu vydává pracovnice školní jídelny pouze do vlastních přinesených čistých nádob
v době od 10,45 do 11,05 hodin. Budou – li přinesené nádoby znečištěny, nebude do nich jídlo
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vydáno. Strava vydána do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě. Školní jídelna odpovídá za
nezávadnost hotových pokrmů do doby naplnění do jídlonosičů.
Kalkulace ceny a jídelníčky jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně.
Vyúčtování přeplatků – při platbě složenkou nebo jednorázovým příkazem je kalkulována cena na
každý měsíc aktuálně. To znamená, že odečet za odhlášenou stravu je prováděn z měsíce na měsíc. U
trvalých příkazů provádíme vyúčtování přeplatků 1x za pololetí převodem z účtu, popřípadě můžete
po předchozí dohodě obdržet přeplatek v hotovosti v pokladně MŠ.
Upozornění: Druhý den a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt v mateřské škole. Denní
sazba za stravu je kalkulovaná pouze ze spotřeby potravin. Režijní náklady (mzdy, energie, ostatní
náklady) se do ceny jídla nepromítají. Dítě má nárok na takto dotovanou stravu pouze 1. den
nemoci, případně nepřítomnosti. Pokud nebude ze stravy odhlášeno včas, bude mu od 2. dne
nepřítomnosti napočítána celková částka za stravu včetně režijních nákladů.
Platba úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného):
Výše školného je stanovena na celý rok ve stejné výši. Rodiče dětí, kteří pobírají dávky sociální péče
nebo mají dítě v pěstounské péči, mohou požádat ředitelku mateřské školy o osvobození od úplaty.
Tato žádost se potvrzuje čtvrtletně na formulářích, které jsou k dispozici u učitelek ve třídě.
Na prázdniny je stanovena úplata poměrnou částkou, přesně podle počtu dnů, kdy je mateřská škola
v provozu.
Dítě v posledním ročníku docházky do MŠ (děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky) úplatu
(školné) neplatí.
Směrnice k vybírání úplaty i kalkulace je vyvěšena na nástěnce v šatně.
Pro školní rok 2022/2023 je stanovena úplata ve výši 600,- Kč/ měsíc pro dítě na celodenní
vzdělávání.
Klub rodičů:
Při mateřské škole pracuje Klub rodičů při Mateřské škole, Karla Čapka 12a, Krnov, z.s. V rámci
spolupráce se uskutečňují aktivity a akce jako je Uspávání broučků, Karneval, Vánoční besídky,
Mikuláš, Den dětí, Den matek, Slavnostní rozloučení se školáky apod. Na začátku roku bude na schůzi
schválen příspěvek, který se platí 2 splátkami za každé pololetí. Orientačně je to asi 400,- Kč na rok.
Z těchto peněz se platí balíčky na Den dětí a Mikuláše, různé odměny do soutěží při Karnevalu,
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příspěvek na divadla, výlet apod. Věřím, že nám umožníte aktivity mateřské školy takto financovat a
stanete se členy Klubu.
Důležité informace:
Dítě odhlašujte z mateřské školy včas. Pravdivě informujte učitelky o zdravotním stavu Vašeho dítěte,
je to v jeho zájmu.
Informace o školním vzdělávacím programu jsou k nahlédnutí v šatně dětí 4. třídy (Berušky, žlutá
budova), kde se ráno od 6,00 do 7,00 děti schází.
Máme zájem na spolupráci s Vámi. Sdělujte nám, co se Vám líbí, co se Vám nelíbí. Považujte nás za
partnery při výchově a vzdělávání Vašich dětí.
Vaše dítě potřebuje:









přezůvky (popř. vhodnou ortopedickou obuv do třídy)
převlečení do třídy
převlečení na zahradu, starší obuv na zahradu
pyžamo
plastový hrníček s obrázkem do třídy na pití během celého dne
kartáček na zuby
zubní pastu, toaletní papír a sirup – vybíráme na začátku školního roku a
v pololetí a dále dle potřeby třídy (když dojde)
balík papírových kapesníků – vybíráme na začátku školního roku a vždy, když
ve třídě dojdou (asi co 2 měsíce)

Zdravotní péče:
Rehabilitace
V rámci zajištění komplexní péče probíhá na mateřské škole rehabilitace dětí dle jejich potřeby.
Pracuje zde odborná fyzioterapeutka. Pokud budete mít zájem, Vaše dítě prohlédne a pokud zjistí
potřebu nápravného cvičení na správné držení těla, klenbu nohy, zkrácené šlachy apod., doporučí
Vám návštěvu odborného lékaře, který pravidelné cvičení doporučí. Na základě jeho doporučení
bude Vaše dítě v mateřské škole docházet na individuální cvičení a také Vás může zacvičit do
rehabilitačních technik.
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Logopedie
V mateřské škole probíhá každodenní logopedická péče pod vedením klinické logopedky PaedDr.
Stodůlkové. S Vašimi dětmi budou reedukaci provádět logopedické asistentky Bc. Věra Kuchařová, Bc.
Renata Szotkovská a Bc. Ivana Žižková. V případě potřeby budou probíhat pravidelné konzultace
s PaedDr. Stodůlkovou.
Stomatologická péče
Rodiče si sami zajišťují pravidelné preventivní prohlídky a ošetření dětí u svých stomatologů.
Jiná péče
Nahlaste učitelkám, jaké léky dítě pravidelně užívá. Nahlaste aktuální zdravotní stav dítěte. Pravdivě
uveďte celkový zdravotní stav, který by mohl ovlivňovat chování dítěte (únava, záchvatové stavy
apod.). Rovněž nahlaste učitelkám případnou potravinovou alergii dítěte. Dietní stravování není
zajišťováno. V případě lékařem potvrzené diety si rodič stravu pro své dítě dodává sám.
V případě, že u dítěte objevíte vši nebo hnidy, sdělte tuto skutečnost učitelce a dítě si ponechte
doma, dokud se vší nezbavíte. Jedná se o infekční nákazu.
Směrnice, nařízení, pokyny, ŠVP:
Všechny potřebné informace, jako je Školní řád, Řád školní jídelny, kalkulace cen stravného a
školného, směrnice k bezpečnosti dětí apod. najdete buď v šatnách dětí na nástěnkách. Centrálně je
školní vzdělávací program a další dokumenty, včetně formulářů žádostí, umístěn v prostoru šatny 3. a
4. třídy – žlutá budova vedle kanceláře ředitelky.

Těšíme se na spolupráci s Vámi ……..
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