3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ, Jeronýmova 183, 379 01 Třeboň, IČ: 70989907

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době hlavních
prázdnin
na základě §34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
jméno a příjmení dítěte:……………………………......................................................
datum narození……………………………………………………………………...…
místo trvalého pobytu ……...………...…………………..............................................
k předškolnímu vzdělávání ve 3.mateřské škole Třeboň, Jeronýmova 183
Předpokládaná docházka:
pravidelně
pouze děti zaměstnaných rodičů
Zaškrtněte, kdy Vaše dítě bude navštěvovat MŠ
1.7. – 2.7. 2021
ano
ne
Údaje o rodičích

7.7.-9.7.2021
ano
ne

12.7.- 16.7. 2021 19.7.–23.7. 2021 26.7.-30.7. 2021
ano
ano
ano
ne
ne
ne

matka

Jméno a příjmení ……………………………
Adresa bydliště ..……………………………
Telefon …………………………………… ..
Zaměstnání …………………………………

otec
………………………...........................
…….…………………...........................
……….…………......................................
……………………………………….…

Mateřská škola Sluníčko předá kopii evidenčního listu pro dítě v mateřské škole z kmenové
MŠ, kde je lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte (§50 zákona 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví) do 3.MŠ.
Kritéria pro přijetí dítěte:
1. Děti obou zaměstnaných rodičů s pravidelnou docházkou, v případě matky
samoživitelky děti zaměstnané matky, které již navštěvují některou z mateřských škol v
Třeboni
Termín odevzdání žádosti o přijetí do jiné MŠ
Do zápisu na dobu školních prázdnin budou zahrnuty žádosti o přijetí dítěte odevzdané do
15.5.2021

Platby v MŠ
Úplatu za předškolní vzdělávání rodič zaplatí předem při převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte
(tato úplata se nevrací ani tehdy, když dítě nenavštíví MŠ ani jednou v měsíci – žádost o
přijetí dítěte je závazná)
poměrná část
jako během školního roku

30.8.- 31.8.2021
1.7.- 31.7.2021

Stravné zaplatí rodič dítěte v poslední den návštěvy svého dítěte v MŠ do pokladny MŠ.
3.MŠ
do 6 let
od 6 let

dop. svačina Kč

oběd Kč

odpol.svačina Kč

7,8,-

17,21,-

7,8,-

V Třeboni dne:

…………………………..................

Podpis zák. zástupce dítěte: ..…….……….................

Došlo dne:……………………………………………..
Č.j.:…………………………………………………….
Podpis ředitelky: ………………………………………

