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ZŠ a MŠ JINCE - Slunečná 358 - 262 23 JINCE 

Email: info@msjince.cz 

Internetové stránky: www.msjince.cz 

Zřizovatel a provozovatel-obec 

Ředitel – Mgr. Petr Brychta, Ph.D. 

Zástupce řed. pro MŠ- Ivana Šebková- tel. 606 670 369 

Vedoucí stravování- Iveta Špalková- tel. 723 045 406 

Kontakty na jednotlivé třídy:  1. třída- Berušky- 778 709 748 

                 2. třída- Broučci- 778 709 749 

              3. třída- Motýlci- 778 709 753  

              4. třída- Včeličky- 778 709 754 

              5. třída- Žabičky- 778 709 755 

Provoz v MŠ je od 6.30 do 16.30 hod. 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné do 7.45. hod., jinak se mu první den počítá 
stravné. 

Dítě může být z MŠ vyřazeno, pokud se bez omluvy nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu 
delší než dva týdny §35 odst.1a nebo pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za 
předškolní stravování §35 odst.1d. (školský zákon). 

Děti v posledním roce (povinná docházka) a děti s odkladem škol. docházky jsou od úplaty 
osvobozeny. 

Úplata za předškolní vzdělávání je 380 Kč. 

Veškeré informace, týkající se naší MŠ naleznete na našich stránkách, popřípadě na 
nástěnkách v každé šatně (Školní vzděl. program, vyhlášku o předškolním vzdělávání, školní 
řád, provozní řád, organizaci různých akcí a výletů, apod.) 

Každé dítě v MŠ potřebuje sáček na věci v šatně- bačkory, pyžamo, věci na převlečení pro 
případ promáčení, tepláky, gumovky, pláštěnku. 

Pitný režim je zaveden v každé třídě v průběhu celého dne- džbánky s nápoji 

Stravování dětí 

Stravování probíhá v souladu s vyhláškou o školním stravování č. 107/2005. Děti jsou do 
věkových kategorií zařazovány na dobu šk. roku tj. od 1. 9. až 31. 8., ve kterém dosahují 
uvedeného věku. 

Kategorie dětí   3-6 let 
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Kategorie dětí  7-10 let 

Stravné činní:  

kategorie 3-6 let: přesnídávka 9 Kč 

oběd  21 Kč 

   svačina 7 Kč 

kategorie 7-10 let: přesnídávka 10 Kč 

   oběd  22 Kč 

   svačina 7 Kč 

 

Způsob úhrady stravného a školného- bezhotovostně u Vašeho peněžního ústavu, u 
bezhotovostních plateb se inkasuje stravné pozadu za minulý měsíc. U této formy úhrady je 
nutné u peněžního ústavu zřídit příkaz k inkasu poplatků- stravné, školné. 

Platba hotově v kanceláři p. vedoucí- termín vždy na nástěnce. 

Pokud je v MŠ starší sourozenec není nutné chodit do banky, ale přihlášku vyplnit, napsat 
číslo účtu a viz. starší sourozenec- kvůli evidenci strávníků. 

 


