
 

Žádost o umístění dítěte na prázdninový provoz do Mateřské školy 4 pastelky.., 

Zápis k prázdninovému provozu proběhne v detašovaném pracovišti MŠ Sedlčanská 14, Praha 4 dne  20. 4. 2023  od 15 hodin do      
18. 00 hodin do naplnění kapacity.  

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE PRÁZDNINOVÝ PROVOZ URČEN POUZE PRO DĚTI PLNĚ ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ 

Příjmení a jméno dítěte:…………...…………………………………………… 

Dat. narození: ..………………………………..………………………………… 

Bydliště: …………………………………………………………..…………………              

Zdravotní pojišťovna dítěte:………………… 

Součástí přihlášky je kopie evidenčního listu kmenové mateřské školy. 

Údaje o rodičích dítěte (zákonném zástupci: 

otec matka 

jméno: jméno: 

bydliště: bydliště: 

telefonní kontakt: telefonní kontakt: 
 

ZDE VYZNAČTE, NA KTERÉ DNY SVÉ DÍTĚ ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠUJETE: 
(pozdější změny nejsou možné) 
ANO/NE 

31.7 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8  7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 

                         
________________________________________________________________________________________________________ 

PLATBY: 

Školné: Kč 580,-   (děti narozené do 31.8.2017 neplatí) 
Stravné: Kč 45,-/den (děti 3-6let) 
  Kč 48,-/den (děti 7 let resp. narozené do 31.8.2016)  
 

• Školné a stravné se hradí v hotovosti a to v termínu odevzdání přihlášky 20.4.2023 

• Prosíme, abyste si připravili přesnou částku, kterou budete platit. 

• V případě nepřítomnosti omlouvejte své dítě pouze na e-mail mssedlcanska@4pastelky.cz  a to nejpozději do 8:00! Na 
ústní omluvy dítěte u učitelek ve třídě nebude brán zřetel.  

Stravné se bude vracet v září 2023 na Váš účet pouze v případě omluvy dítěte ze zdravotních důvodů 
doložené potvrzením od lékaře.  
Úhrada za vzdělávání se nevrací v žádném případě. 

 
 

 Zde uveďte číslo účtu pro vrácení případných přeplatků: ……………………………………………… 

mailto:mssedlcanska@4pastelky.cz


Další důležité informace o dítěti: např.: alergie, nesnášenlivost některých druhů                                                                              potravin 
a jiné zvláštnosti projevující se u dítěte: ……………………………………………………………………………………….. 

Vyžaduje-li dítě dietní stravování, bude si donášet vlastní stravu, která odpovídá potřebám dítěte. Strava bude korespondovat 
s jídelníčkem mateřské školy. Jídlo si rodiče donesou ve vlastních nádobách a předají učitelce. 

 

Souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím této přihlášky k prázdninovému provozu, 
dle §2 vyhl. č.364/2005 o vedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

V Praze dne: …………………                            …………………………………….. 

                                                                                               podpis oprávněného zástupce 

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat (jméno, č. OP)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Docházka dětí:  

- děti přivádějí a odvádějí rodiče nebo jimi pověřené osoby a předají je osobně učitelce  (je nutné  dodržení určených osob z důvodu 
zajištění bezpečnosti dětí a možnosti ověření totožnosti určené osoby – nikomu jinému nebude dítě vydáno)  

- do MŠ docházejí pouze děti zdravé, za zdravotní stav dětí jsou odpovědní rodiče. Nachlazené, nemocné dítě nebo dítě  

 s úrazem  p. učitelka  nesmí do kolektivu přijmout  

 - příchod do MŠ 7.00 – 8.30 hod. (později bude škola uzamčena) odchod z MŠ 12.30 – 13.00 nebo 15.00 – 17.30 hod.  

 Potřeby do MŠ (vše podepsané): 

- oděv na převlečení do třídy a na zahradu, letní čepice, náhradní spodní prádlo a tričko 

   - vlastní opalovací krém pro dítě, plavky a ručník – při vhodném počasí  

- obuv na přezutí - bačkory 

   - pyžamo (neplatí pro předškoláky) 

- papírové kapesníky – celý balíček 

 

 

V Praze dne 20.4.2023                                              

Mgr. Zdenka Nováková MBA 
ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 


