
                

Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11     
   241442235  ms-fillova@seznam.cz 
   241443337   CS,a.s. č.ú.:2000849329/0800   

 

Žádost o umístění dítěte v době hlavních prázdnin v období 

od  3.8.2020.do 28.8.2020 

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

 

Žádám o umístění svého syna /dcery………………………………………………………………… 

 

v náhradní mateřské škole Mateřská škola, Fillova 1084/11, Praha 4 – Krč, 140 00 

 

Dny umístění v MŠ Fillova označte X 

 

Stravné:    36,-Kč/den          * bylo uhrazeno dne:……………………….v částce..………………….. 

                 39,-Kč/den 7-leté *bylo uhrazeno dne:……………………….v částce…………………… 

 

Školné:      595,-Kč             *  bylo uhrazeno dne:…………………………………………………….. 
                                 * doplní školka 

 
 Hradí se převodem na účet do 7.5.2020 (platební údaje Vám budou zaslány na Vámi uvedený email). 

Kdo do výše uvedeného termínu neuhradí platbu za školné a stravné, nebude přijat. Přihlášky 

odevzdávejte ve svých kmenových školkách do 14.4.2020. 

Kmenová mateřská škola:  Mateřská škola, Praha 4,…………………………….……(+kopie evid.listu) 

 

Váš e-mail (povinný údaj):……………………………………………………………….. 

Kontakt na zákonného zástupce (jméno + telefon) : 

matka:……………………………………………………………………….………………………... 

otec:……………………………………………………………........................................................... 

jiná pověřená osoba:………………………………………………………………………………….. 

 

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat: 

 

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

 

Další důležité informace o dítěti: 

(alergie, nesnášenlivost některých druhů potravin, jiné zvláštnosti projevující se u dítěte) 

 

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

Oznámení o přijetí Vašeho dítěte Vám bude zasláno do 30.4. na Vámi uvedený email. 

 

V Praze dne:                                                                                  Podpis zákonného zástupce: 

3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. CELKEM 

 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.  



    

Vnitřní řád školy – úprava pro prázdninový provoz v MŠ Fillova ve dnech 
3.8. – 28.8.2020 
 

 
Provozní doba školy : 7:00 – 17.00 hodin 

 

Potřeby do MŠ : - oděv na převlečení do třídy a na zahradu, letní čepice 
   - opalovací krém pro děti  

- obuv na přezutí - bačkory 
- pyžamo  
- papírové kapesníky – balíček 

Vše řádně podepsané 
 

Docházka dětí : - děti  přivádějí  a  odvádějí  rodiče  nebo jimi písemně   
pověřené dospělé osoby přímo paní učitelkám (v průběhu prázdnin prosíme o 
dodržení určených osob z důvodu zajištění  bezpečnosti  dětí a  možnosti 

ověření  totožnosti  určené osoby) 
- do MŠ docházejí děti zdravé, za zdravotní stav dětí jsou   
  odpovědní rodiče         

- skutečnou dobu příchodu a odchodu jednotlivých dětí si       
rodiče písemně dojednají s učitelkami ve třídách 

- seznamy dětí budou vyvěšeny na jednotlivých šatnách 
 
Příchod do MŠ : 7:00 – 8:30h. 

Po obědě : 12:15 – 13:00h. 
Odpoledne : 14:30 – 17:00h. 

 
Finanční úhrada provozu : 

- stravné ve výši  36,-/39.- Kč  za  dítě  a  den, školné 

ve výši 595,- Kč  za dítě bez ohledu délky docházky.  
     „ školné“   na letní provoz školy je nevratné. Stravné 
v případě řádné omluvy do 8:00 hodin ráno budeme vracet 

po skončení prázdninového provozu 8.9.2020 od 13-17 
hodin v MŠ Fillova.  

 

 

 

 

V Praze dne 16.3.2020                

          Bc.Dana Benešová                                       

          ředitelka školy 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


