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PŘIHLÁŠKA na letní provoz 2021 

 

Termín : 1.7. – 9.7. 2021 

  

Jméno a příjmení dítěte:…….………………………………………………………………... 

Datum narození :…………..........……………………………………………………………... 

Bydliště:………………………………………………………………………………………… 

V době podání přihlášky dítě navštěvuje MŠ,ZŠ:…………………………………………… 

  

Aktuální kontakty 

Matka telefon: ……………………………Email:……………………………………………. 

Otec telefon:……………………………… Email:…………………………………………… 

  

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………………………… 

Zdravotní stav, omezení (vypište alergie, případnou medikaci..):………………………… 

...................................................................................................................................................... 
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Informace o letním provozu (dále jen LP): 

LP je pořádán pro děti od 3 let do 7 let včetně, které navštěvují některou z mateřských 

škol Prahy 6. Děti přijímáme pouze do naplnění kapacity, tj. 20 dětí, rozhoduje pořadí 

podání přihlášky. Jestliže nebude provedena platba do uvedeného termínu, přihlášené 

dítě je vyřazeno a nahrazeno dalším v pořadí přihlášených náhradníků. 

Provoz školy: 7:00 hodin až 16:00 hodin (ranní příchod 7:00 - 8:30, později pouze dle 

individuální dohody). Podrobnější informace ještě upřesníme přihlášeným na konci 

června. 

 

Cena LP:  1000,- Kč (cena včetně stravného) 

V ceně je zahrnut: 

nájem školky                                                     

stravné 3x denně na celý týden, pitný režim              

hygienické potřeby, toalet. papír, tekuté mýdlo, kapesníky 

výtvarné potřeby 

prostředky na úklid                                             

spotřeba energií                                                              

pracovní materiál  

pojištění dětí   

 Závaznou přihlášku na LP odevzdejte nejpozději do 1.6. 2021 v MŠ do rukou některé 

z učitelek nebo pošlete na adresu: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 1800/2, Praha 

6, 162 00 na případně oskenovanou na email: z.havlovaml@zsverycaslavske.cz 

Platbu proveďte na účet školy č. 3030061/0100, VS: 22220 nejpozději do 5.6. 2021. 

K platbě napište do zprávy pro příjemce jméno dítěte!      

 

Storno poplatky: 

Při odhlášení dítěte do 20 dnů před nástupem na LP se storno poplatek účtuje 75% 

z ceny, stravné se vrací celé. 
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 Při odhlášení dítěte později se účtuje storno poplatek 100 % z ceny za LP, stravné se 

vrací celé.  

Řádné odhlášení dítěte se provádí vždy písemnou formou na emailovou adresu 

z.havlovaml@zsverycaslavske.cz. V žádosti uveďte číslo účtu a banku, na který bude 

částka vrácena. 

  

Kontaktní osoba: 

Zástupkyně ředitelky Bc. Zuzana Havlová  

z.havlovaml@zsverycaslavske.cz 

  

 

 

 

Souhlasím s podmínkami a potvrzuji pravdivost údajů: 

 

 

V Praze dne:                                                                        Podpis rodičů: 
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PROHLÁŠENÍ  O  BEZINFEKČNOSTI 

(přinést až při nástupu) 

 

 
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti……………………………… 

bytem…………………………………………………, ani jiným osobám, které s ním žijí ve 

společné domácnosti, karanténní opatření a že též mi není známo, že by v posledních týdnech 

přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo 

pravdivé. 

 

Toto prohlášení nesmí být starší více jak jeden den! 

 

 

 

 

 

V Praze dne……….........                  Podpis rodičů ( zákon. zástupců)……………………….. 

 

 

 


