
 
 

Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249 
IČO: 613 84 666,  tel/fax: 241 483 965, DS 6ch25ui 

e mail:  vzapoli@msvzapoli.cz 
 

Žádost o umístění dítěte v době hlavních prázdnin v období od 14.8. do 25.8.2023 
 

Zápis k prázdninovému provozu proběhne v ředitelně školy V Zápolí 1249 

20.4.2023 od 15:00 do 18:00 do naplnění kapacity školy. 
 

Zákonný zástupce ….................................................................................. telefon …………………... 

 

Žádám o umístění svého dítěte …......................................................... nar.................... zdr. poj…...... 

 

Kmenová mateřská škola ……………………………………………………………………………... 

 

Nedílnou součástí přihlášky je kopie evidenčního listu z kmenové MŠ 

 

Závazně přihlašuji své dítě k docházce v období (dny označte x) 

po út st čt pá 

14.8.  15.8.  16.8.  17.8.  18.8.  

21.8.  22.8.  23.8.  24.8.  25.8.  

Celkem počet dní: 

 

Provoz bude probíhat na pracovišti Na Lánech 22 
 

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat (jméno, příjmení, číslo OP): 

 

…………………………………………………………………………………………......…………..

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

 

Úprava vnitřního řádu školy pro prázdninový provoz ve dnech 14.8. - 25.8.2022 

 

Provozní doba školy: 7:00 – 17:00 hodin  

(příchod do MŠ 7:00 - 8:30, odchod z MŠ 12:30 – 13:00, 15:00 – 17:00) 

 

Finanční úhrada provozu: 

 

Školné: 451,- Kč (bez ohledu na délku nahlášeného pobytu) 

Stravné: 50,- Kč/den, děti s OŠD 53,- Kč/den 

Školné a stravné se hradí v hotovosti v termínu odevzdání přihlášky – 20.4.2023  

(prosíme, připravte si přesnou částku) 

 
Ze zdravotních důvodů (potvrzení od lékaře), které nám budou ihned oznámeny, bude nevyčerpané stravné 

vráceno v září 2023 na Váš účet. Školné se nevrací ani v případě nepřítomnosti dítěte. 

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

 

Prázdninový provoz je určen především pro děti obou zaměstnaných rodičů. 

Prosíme rodiče, aby přednostně využili prázdninový provoz v červenci ve své kmenové MŠ. 

 
Souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím této přihlášky, 

dle §2 vyhl. Č.364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

 

 

V Praze dne: …...............................  Podpis zákonného zástupce: …....................................... 


