Mateřská škola Parléřova
Parléřova 2a/47,
169 00 Praha 6 - Hradčany
telefon: 235 353 535, www.msparlerova.cz
Žádost o umístění dítěte do mateřské školy v době prázdninového provozu
Zákonný zástupce:……………………………….………………….………………………………………
Žádám o umístění svého dítěte, v době prázdninového provozu pro děti z mateřských škol zřizovaných MČ
Praha 6, v Mateřské škole Parléřova.
Příjmení a jméno dítěte:………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………..
bydliště ………………………………………… ………………………………………………………………
zdrav. pojišťovna ………………………..……………
Dítě navštěvuje ve školním roce 2018/19 mateřskou školu: ……………………………………………………
Kontakt na zákonného zástupce: uveďte: jméno, příjmení, telefon (pro případ náhlé nemoci, úrazu dítěte)
matka: ……………………………………………………………………………………………………….
otec: ……………………………………………………………………………………………………….…
jiná pověřená osoba: jméno, příjmení:……………………………………………………………………….
Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat: uveďte jméno, příjmení:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Další důležité informace o dítěti: (alergie, nesnášenlivost některých druhů potravin, jiné zvláštnosti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Stravné:
37 Kč/den/ děti 3-6 leté
44 Kč/den/ děti 7-leté
Stravné se počítá za počet přihlášených dní k docházce dítěte na prázdninový provoz.
Možnost vrácení platby za stravné: jen při včasné omluvě (do 8:00 hod. ráno).
Úplata za vzdělávání je poměrně krácena, je stanovena pevnou sazbou bez ohledu na délku pobytu dítěte
v mateřské škole. Platba školného je nevratná.
Celkem činí 116 Kč za 4 dny.
Žádosti o umístění dítěte do mateřské školy v době prázdninového provozu je třeba předat osobně ředitelce
Mateřské školy Parléřova ve dnech od 28. do 30. 5. 2019 v době od 13:00 do 15:00, případně podle domluvy na
tel. 734 448 521.
Prohlášení zákonného zástupce dítěte: uvedl jsem zde pravdivé údaje. Seznámil jsem se s Přílohou této žádosti,
se Školním řádem mateřské školy (uveřejněný na webových stránkách), a beru je plně na vědomí.
V Praze dne : ……………………………..
……………………………………
podpis zákonného zástupce

Příloha k Žádosti o umístění dítěte do mateřské školy v době prázdninového provozu ve dnech
1. 7. 2019 - 4. 7. 2019 (dále „Žádost“)
Docházka dětí do mateřské školy:
Děti do mateřské školy přivádějí dospělé osoby (nejlépe zákonní zástupci dětí) a předávají je učitelkám do třídy
dle seznamu, který bude umístěn na hlavní nástěnce školy (do 7:30 hodin se děti scházejí v 1. třídě v přízemí).
Děti osobně předají dítě učitelce do třídy.
Děti docházejí do mateřské školy zdravé. Za zdravotní stav dítěte odpovídají rodiče. Do letního provozu
mateřské školy může docházet jen dítě, které nejeví známky akutního onemocnění.
Provozní doba školy: 6:45 – 17:00 hodin
Příchod do mateřské školy: 6:45 – 8:15 hodin, v 8:30 hodin se škola zamyká.
Odchod dětí z MŠ: po obědě: 12:00 – 13:00 hodin, odpoledne po svačině: 14:45 – 17:00 hodin.
Finanční úhrady:
Úplata za vzdělávání (školné) ve výši 116 Kč bude hrazeno bezhotovostně do 10 dnů po předání „Žádosti“,
kdy budou zájemcům předány platební údaje. Tato platba je nevratná.
Stravné bude placeno rovněž předem po předání „Žádosti“, kdy budou zájemcům předány platební údaje
a Přihláška ke stravování (možno stáhnout předem a přinést vyplněné spolu se „Žádostí“). Stravné je možno
vrátit pouze v případě, že bylo dítě řádně omluveno, tj. do 8:00 hodin ráno.
Ostatní informace obdržíte podle potřeby v naší mateřské škole při zápisu, nebo telefonicky na čísle
734 448 521.
V Praze dne: 13. 5. 2019
Mgr. Renata Ležalová, ředitelka školy

