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Prázdninový provoz 2021 

 
 
Vážení rodiče, blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2021 

V případě, že máte zájem o umístění dítěte do některé z náhradních mateřských škol, zapište své dítě na 

předtištěný formulář na nástěnce v MŠ nejpozději do 04. 06. 2021. 

 

Rozpis termínů: 

1. Do 04. 06. 2021 – zapsat dítě do formuláře na nástěnce pro rodiče 

2. Následně si stáhnout Univerzální žádost z webu MŠ, je připojena k aktualitě „Prázdnivový 

provoz 2021“. 

3. 10. 06.2021 a 11. 06. 2021 doručit vyplněnou a podepsanou žádost do příslušné MŠ (do žádosti 

uvést email a telefon – nutné pro další komunikaci). Potvrzení lékaře není třeba. (Z důvodu 

složité administrativy dodatečný příjem žádostí již mateřské školy nebudou provádět). 

4. Způsob doručení žádosti: 

a) do schránky školy - upřednostňujeme 

b) datovou schránkou 

c) emailem s platným elektronickým podpisem 

d) poštou ( tak, aby již byla11.6. žádost mat. škole  doručena) 

5. do 17. 06. 2021 bude příslušnou školou emailem zasláno registrační číslo, pod kterým bude dítě 

evidováno, číslo účtu a variabilní symbol, pro účel platby (školného a stravného) na účty 

jednotlivých škol.  

6. 17. 06. 2021 vyvěšení seznamu přijatých dětí na www. stránkách příslušné školy a ve vývěsce 

školy. 

7. Po 17. 06. 2021 - rodiče obdrží od učitelek na třídě okopírovaný Evidenční list dítěte a Zmocnění 

pro odvádění. Pokud bude dítě přihlášeno do více mateřských škol, rodiče si kopie dokumentů 

zajistí sami. Přinesou je do náhradních mateřských škol první den nástupu. 

8. Do 25. 06. 2021 je nutná úhrada stanoveného školného a stravného na účty příslušných 

mateřských škol (do MŠ budou moci nastoupit pouze děti, které budou mít všechny potřebné 

platby uhrazeny v daném termínu). 

Předem Vám děkujeme za spolupráci, dodržení stanovených termínů a tím usnadnění složité 

administrace.     

 

 

 

 Mgr. Nicol Exnerová, vedoucí MŠ 

 


