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Žádost o umístění dítěte v MŠ
Zákonný zástupce: …………………………………. ..........………………………………………………
Žádám o umístění svého syna/dcery/ ……………………………………………………………………
nar…………………………RČ…………………………zdravotní pojišťovna …………………..………
bydliště: ……………………………………………………………………………………………………..
ve výše uvedené mateřské škole od 29.7. do 23.8.2019 (označte požadovaný týden):
O 29.7. – 2.8. 2019

O

12.8. – 16.8. 2019

5.8. – 9.8. 2019

O

19.8. – 23.8. 2019

O

Stravné 35,- Kč/den pro děti 3-6 let, 36,- Kč/den pro děti od 7 let. Výše stravného …………… Kč.
Školné za zvolenou délku pobytu (745,-Kč/ červenec a srpen nebo 660,- Kč/ jen srpen).
Celkem bylo uhrazeno ………………………………………………dne: …………………………….
(prosíme, připravte si částky, které budete platit).

Kontakt na zákonného zástupce v případě nemoci, úrazu, apod.:
otec……………………………………

tel: ……………………………

matka………………………………….

tel: ……………………………

jiná pověřená osoba: ……………………… tel: ……………………………

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Další důležité informace o dítěti (např.: alergie, nesnášenlivost některých druhů potravin
a jiné zvláštnosti projevující se u dítěte):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Odevzdání přihlášky, kopie Evidenčního listu, plateb školného a stravného je nutné
učinit osobně v MŠ Na Zvoničce v úterý 4. června 2019 od 13,00- 17,00 hodin.

V Praze, dne: ……………

…………………………………………..
podpis zákon. zástupce dítěte
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POKYNY PRO RODIČE PŘIHLAŠOVANÉHO DÍTĚTE
Provozní doba školy je od 6,45 do 17,00 hodin.
Potřeby do MŠ:
- náhradní spodní prádlo a tričko
- oděv na převlečení do třídy
- oděv a obuv na zahradu vhodný do písku (v případě teplého počasí i plavky, opalovací krém
s filtrem, plátěnou čepici a sluneční brýle)
- obuv na přezutí do třídy - bačkory (ne nazouvací, ne croksy)
- pyžamo
Docházka dětí:
- děti budou rozděleny do tříd dle příslušnosti k jednotlivým mateřským školám,
- první den po příchodu budou děti od vstupu školy osobně uvedeny do svých tříd,
- děti přivádějí a odvádějí jejich zákonní zástupci nebo jimi pověřený doprovod a průkazně
dítě předají p. učitelce ve třídě,
- do MŠ docházejí děti zdravé, za zdravotní stav dětí jsou odpovědní rodiče. Nachlazené,
nemocné dítě nebo dítě s úrazem p. učitelka nesmí do kolektivu přijmout.
Příchod dítěte do MŠ:
Vyzvedávání dětí z MŠ po obědě:
Odpoledne:

6,45 - 8,30 hodin, potom se škola zamyká
12,30 - 13,00 hodin
15,00 - 17,00 hodin

Finanční úhrada provozu:
- stravné ve výši 35,- Kč/den pro děti 3-6 let, 36,- Kč/den pro děti nad 7 let,
- školné ve výši 745,- Kč za dítě přihlášené od 29.7. (za červenec a srpen)
a ve výši 660,-Kč za dítě přihlášené od 1.8. (za srpen)
se hradí hotově při zápisu na prázdninový provoz dne 4. června od 13,0,00-17,00 hodin přímo
v MŠ Na Zvoničce 1030/13, Praha 4 spolu s odevzdáním vyplněné přihlášky a kopií
Evidenčního listu, který Vám předem vydá Vaše kmenová MŠ. Školné je po ukončení zápisu
na letní provoz školy nevratné. Prosím, připravte si přesnou výši plateb.
Děti, které jsou zapsány k celoroční docházce do MŠ Na Zvoničce 1030/13 pro školní rok 2018/19
a odhlásily se z docházky na období 1.7.-31.8. 2019 jsou z platby „školného“ za tyto prázdninové
měsíce zcela osvobozeny.
Omlouvání docházky a odhlašování obědů je stanoveno Školním řádem a příslušnými dokumenty.
Bc. Veronika Vaněčková, DiS.
ředitelka školy
v Praze 13.3.2019

