
Mateřská škola Pitkovice, Praha 10, Hlívová 303/4 

Dohoda o přihlášení k prázdninovému provozu 2020 

pořadové číslo…………………………….(rodič nevyplňuje) 

Přihlašuji své dítě ………………………………………………………...,narozené…………………………., 

ze třídy……................................. k prázdninovému provozu v MŠ Pitkovice, Praha 10, 
Hlívová 303/4 v termínu:  

 

 

Termíny prázdninového 
provozu 

 

Bude/nebude 
dítě chodit 
v tomto termínu 

ANO/NE 

1.7.- 3 .7.  

6.7. – 10.7.  

13.7. – 17.7.  

20.7. – 24.7.  

27.7. – 31.7.  

3.8. – 7.8.  

10.8. – 14.8.  

 

 

 (Prosím vyplňte tabulku – týden, kdy bude vaše dítě docházet do mateřské školy.) 

 Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 08.06.2020  
 Kapacita MŠ max.56 dětí.  
 Zvažte prosím, kdy skutečně nutně potřebujete své dítě do MŠ umístit. 

 
 
 
 
 
 
 



 Platby:  
- Platby za prázdninový provoz zašlete na účet na účet                                       

19-42 42 45 03 79/0800. Specifický symbol školné 10, specifický symbol 
stravné 11. Variabilní symbol – datum narození dítěte (např. 01022017 - den, 
měsíc, rok), do poznámky pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.  

- Platby školného a stravného prosím neslučujte! 
-   Specifikace plateb: 

1 týden (5 dnů) školné 230,- Kč , stravné 195,-Kč   
3 dny (01.07.2020 – 03.07.2020) školné 138,- Kč , stravné 117,- Kč  
 
Platby za celý prázdninový provoz (tj. červenec a srpen) uhraďte do 18.06.2020.  
 
Platby za školné je třeba sečíst. Platby za stravné je třeba sečíst. A zaplatit pod 
specifickými symboly školné 10, stravné 11. 
 
Uvádíme příklad výpočtu plateb: 
Dítě: Jan Novák bude docházet 3 dny + 2 týdny v červenci a 1 týden v srpnu. 
Školné: 138,-Kč + 230,-Kč + 230,-Kč (červenec) +  230,- Kč (srpen) = 828,-Kč                      
(výsledná částka k úhradě) 
Stravné: 117,- Kč + 195,- Kč + 195,-Kč (červenec) + 195,- Kč (srpen) = 702,-Kč 
(výsledná částka k úhradě) 
 

 Přijato bude pouze dítě, které bylo přihlášené v daném termínu s uhrazeným 
školným a stravným. Platby musí být uhrazeny do 18.06.2020  

Beru na vědomí, že poplatek za stravování se bude vracet pouze proti omluvě a to za 
nemoc, která bude doložena lékařským potvrzením poslední týden v srpnu. 

Datum a podpis zákonného zástupce dítěte:………………………………………………. 

Doručení přihlášky dne:……………………………  

Podpis ředitelky:…………………………………….. 

 

 

Prosíme, vytiskněte oboustranně. 


