Prázdninový provoz v období hlavních prázdnin 2022
Prázdninový provoz se bude letos uskutečňovat po dohodě zřizovatelů a vedení
mateřských škol v těchto MŠ:
1.7. – 29.7. – MŠ Morkovice
1.8. – 5.8.

– MŠ Dřínov

8.8. – 19.8. – MŠ Pornice a MŠ Tetětice
22.8. – 31.8. – ZAVŘENÉ VŠECHNY MŠ
K prázdninovému provozu je třeba se přihlásit v jednotlivých mateřských školách do 29.4. 2022.
Do stejného data je nutné v zařízeních uhradit školné. V případě, že do tohoto data nebude dítě
zákonným zástupcem přihlášeno a uhrazeno výše zmiňované školné, nebude s dítětem na
prázdninový provoz počítáno. Stravné bude vypočítáno dle skutečné přítomnosti dítěte v jednotlivých
mateřských školách.
Po datu 29.4. 2022 nebude možné dítě k prázdninovému provozu přihlásit !!!
Veškeré náklady (za školné) jsou NEVRATNÉ !!!
Školné v MŠ Morkovice
Školné v MŠ Pornice
Školné v MŠ Počenice-Tetětice
Školné v MŠ Dřínov

350,220,100,50,-

Kč/ za provoz
Kč/ za provoz
Kč / za provoz
Kč / za provoz

Vzhledem k tomu, že v měsíci srpnu bude otevřena příslušná MŠ Pornice, MŠ Tetětice a MŠ Dřínov
pouze určitou část měsíce, školné v těchto zařízeních je adekvátně poníženo. Více informací se
dozvíte v příslušné mateřské škole.
Stravné za měsíc červenec vystaví MŠ Morkovice, která bude stravu v červenci zajišťovat.
Stravné za měsíc srpen vystaví ZŠ Morkovice, která bude stravu v srpnu zajišťovat. ZŠ Morkovice
vyúčtuje dané MŠ (v měsíci srpnu) stravné a příslušná MŠ ji bude rodičům dle docházky
jednotlivých dětí účtovat a finanční prostředky za ni vybírat.
Zákonní zástupci, jejichž děti budou docházet do jiné než své kmenové mateřské školy, musejí podat
přihlášku do každé příslušné mateřské školy, ve které bude provoz probíhat a kam budou jejich děti
docházet. Rodič si vyzvedne u své MŠ kopii evidenčního listu a ten předá společně s přihláškou
ředitelství MŠ, kam bude dítě přihlášeno a kam bude docházet.
Děti (předškoláci), školné neplatí a podají tedy pouze dané přihlášky v jednotlivých mateřských
školách s evidenčním listem.
Děti kmenových školek se pouze u učitelky své mateřské školy nahlásí (bez přihlášky) a uhradí školné
(mimo výše zmíněné děti – předškoláky).

Prázdninový provoz je určen především pro děti pracujících rodičů.

Ceník stravného pro měsíc srpen, kdy bude strava zajišťována ZŠ Morkovice
Přesnídávka

8,- Kč

Oběd

20,- Kč

Svačina

8,- Kč

Režie
36,- Kč
----------------------------------------------Celkem za den 72,- Kč

Důležitá telefonní čísla:
MŠ Morkovice

573 370 060

MŠ Morkovice

573 370 217

(školní kuchyně)
MŠ Pornice

573 370 084

MŠ Tetětice

772 720 513

MŠ Dřínov

573 373 046

V případě nízkého počtu dětí přihlášených na srpnové termíny, může být rozhodnuto o úpravě
provozu v tento měsíc či úplném zrušení srpnových provozů. Tato informace bude známa po
29.4. 2022 – po sběru přihlášek do jednotlivých mateřských škol

