ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA LETNÍ ŠKOLKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE VINOŘI
NABÍDKA PLATÍ PRO VŠECHNY DĚTI, KTERÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
NAVŠTĚVUJÍ MŠ
Vážení rodiče, protože každoročně projevujete zájem o letní školku, nabízíme její konání také
o letošních letních prázdninách. Nyní jste obdrželi závaznou přihlášku, kterou je nutné
odevzdat do 13. 3. 2020. K tomuto datu rovněž uhraďte příslušnou částku podle počtu
přihlášených týdnů. Provoz zabezpečí Spolek při ZŠ a MŠ Praha - Vinoř. Otevřeno bude v
rozsahu normálního provozu školky po dobu dvou týdnů (7 pracovních dnů) v době od 1.7.
do 10.7.2020. Otevřeny budou 2 třídy v Prachovické ulici. Využijeme třídu Veverek a
Soviček. Seznamy dětí do jednotlivých tříd a organizační pokyny (třída, šatna) budou
vyvěšeny při zahájení v prvním patře na hlavní chodbě - nástěnka vedle šatny třídy Veverek.
Přihlášení mohou využít buď oba týdny nebo vybrat dle potřeby jen některý z nich. Dny
jednotlivě nelze. O Vaše děti se postarají paní učitelky z naší MŠ.
Provoz je stejný jako v době školního roku, tj. od 6.30 hod. do 16.30 hod. Připravíme
tematicky zaměřený program, v každém týdnu akce pro děti navíc.
Maximální cena včetně stravného je pro oba týdny 3.080,-Kč – tj. 440,-Kč na dítě a den.
Z toho je 40,-Kč/den na stravné, 400,-Kč na ostatní služby a zaměstnance. Na částku 400,-Kč
na den dostanete od nás v lednu příštího roku potvrzení, které můžete využít při uplatnění
slevy na daně. Za první týden při uplatnění slevy na daně Vám bude vrácena částka 1.200,Kč, za druhý týden 1.600,-Kč, při docházce po oba týdny 2.800,-Kč.
V případě zájmu odevzdejte ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU a UHRAĎTE PŘÍSLUŠNOU
ČÁSTKU do 13.3.2020.
Celkovou částku za vybrané termíny zaplaťte nejpozději do 13.3.2020 na číslo účtu
0247718399/0800 v.s. 6666(do zprávy pro příjemce uveďte letní školka, jméno dítěte, třídu,
abychom mohli Vaši platbu identifikovat).
Ve Vinoři dne 22. ledna 2020
---------------------------------------zde odstřihněte a odevzdejte do 13.3.2020---------------------

Závazná přihláška na školku v době letních prázdnin od 1.7. do 10.7.2020
Závazně přihlašuji své dítě do letní školky, kterou pořádá Spolek při ZŠ a MŠ Praha – Vinoř
v době od: (vybranou variantu zakroužkujte)
 středy 1.7.2020 do pátku 3.7.2020 - platba 1.320, - Kč
 úterý 7.7.2020 do pátku 10.7.2020 - platba 1.760, - Kč
Jméno dítěte : (hůlkovým písmem).................................................................................
Jméno zákonného zástupce : (hůlkovým písmem)…………………..............................
Podpis zákonného zástupce : …………………………………………………..............
Celkovou částku za vybraný(é) termín(y) zaplatím nejpozději do 13.3.2020 na číslo účtu
0247718399/0800 v.s. 6666 (do zprávy pro příjemce uveďte letní školka, jméno dítěte, třídu,
abychom mohli Vaši platbu identifikovat). Jsem seznámen se základními informacemi, které
se letní školky týkají. Odevzdejte do 13.března 2020 třídní učitelce Vašeho dítěte.

