Vážení rodiče,
dovoluji si Vás oslovit ve věci prázdninového provozu. Situace se kvůli aktuálnímu stavu
změnila. Původní plán, mít běžný prázdninový provoz po celé Praze 14 nelze
z bezpečnostních důvodů realizovat. Za současné situace není předpoklad, že se
situace do prázdnin změní, uklidní. Z tohoto důvodu, po odsouhlasení návrhu MČ
PRAHY 14, se vracíme k loňskému způsobu řešení této situace. Budeme mít provoz od
7. 7. – 30. 7. 2021 na naší škole. Budeme mít provoz místo 14 dní 4 týdny.
Proto Vás moc všechny prosím. Abych mohla připravit několik variant provozu –
(otevření
větší
budovy,
menší
budovy…převoz
jídla,
dovolené…služby
zaměstnanců…atd.), o zapsání do přiložené žádosti v příloze. Ano, víceméně počítám
s Vámi zapsanými v měsíci červenci – pouze nebudete chodit do cizí školy, ale k nám.
Ale Vám, co máte zapsaný srpen, chci dát možnost se ještě zapsat v červenci – snad
alespoň někomu z Vás tím ulehčím situaci. Prosím Vás všechny o zaktualizování
Vašeho zájmu s ohledem na změnu provozu i jiné termíny provozu.
Upřímně, také sledujete veškeré dění v naší zemi a víte, že jeden den mají děti přijít
v rouškách a druhý den už zase ne… Kdy v současné době začnou chodit mladší děti
do mateřské školy se také neví… Bude v létě provoz nejenom pro předškoláky? Také
mám spoustu otázek… Tak jako vy.
Tím Vám chci říci, že jsem v této situaci jen malým pánem… Nemohu Vám nikomu
poskytnout konkrétnější informaci. Protože nejsou. Chci být jen nyní informována, kolik
z dětí by v červenci přišlo. To na jaké budově otevřeme, kolik dětí bude moct být ve
skupince, zda se bude testovat…. Tyto informace nevím, ale doufám, že budou před
prázdninami, abychom vše připravili a uskutečnili.
Také Vás prosím, zatím neposílejte žádnou částku na prázdninový provoz. Tím, že
bude provoz na naší škole, tak vše dořešíme s paní hospodářkou. Mnozí máte i
přeplatky…bude se vracet školné… Platby doladíme později.
Doufám, že jsem situaci kolem prázdninového provozu dostatečně vysvětlila a Vás moc
prosím o přeposlání - např. scan, ofocení … či vhození vyplněných Žádostí do „poštovní
schránky“ na obou školách.
Pokud přesto všechno máte nějaký dotaz, napište mi zpět, zavolejte… Nebo pokud
nemáte možnost vytištění Žádosti, tak Vám ji vytisknu….
Vážení rodiče ještě jednou děkuji za Vaši vstřícnost a pomoc.
Helena Zychová, DiS.
ředitelka školy
Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín,
Zelenečská 500, 198 00
odloučené pracoviště Sadská 530
IČO: 70920818
Tel: + 420 281863943, mob.+ 420 774462210
@: reditelna@ms-zelenecska.cz, info@ms-zelenecska.cz
web: www.ms-zelenecska.cz
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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500
k prázdninovému provozu pro školní rok 2020/2021
registrační číslo

Zákonný zástupce dítěte
Příjmení a jméno zákonného zástupce dítěte:
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa:
Telefon:

E-mail:
žádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době letních prázdnin 2021

Příjmení a jméno dítěte:
Datum narození:
Bydliště:
* ano – budu chodit, ne – nebudu chodit
7.7.-9.7.2021

12.7. – 16.7. 2021

19.7.-23.7.2021

26.7. – 30.7..2021

Dítě dochází do kmenové MŠ Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500
Souhlas k evidování osobních a osobních citlivých údajů
Dáváme svůj souhlas k tomu, aby výše jmenovaná mateřská škola evidovala osobní údaje a osobní
citlivé údaje, včetně rodného čísla našeho dítěte, ve smyslu všech ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel
a rodných čísel, v platném znění.

Beru na vědomí:
 „školné“ ve výši 150,-Kč/za každý započatý týden uhradím převodem na účet školy
do 25. 6. 2021. Účet pro školné MŠ Zelenečská – 28830081/0100
do sdělení příjemci napište název Vaší MŠ a jméno dítěte, VS – toto přidělené……….


„stravné“ - dítě se současně přijímá ke školnímu stravování; stravné uhraďte
převodem na účet školy do 25. 6. 2021 dle věku a počtu týdnů:
46,-Kč stravné jeden den dětí do 6 let, 230,- Kč jeden týden, 460,- Kč dva týdny
50,- Kč stravné jeden den dětí nad 6 let, 250,- Kč jeden týden, 500,-Kč dva týdny

Účet pro stravné MŠ Zelenečská – 9135091/0100
do sdělení příjemci napište název Vaší MŠ a jméno dítěte, VS – toto přidělené……….
Nebude-li školné a stravné do tohoto data uhrazeno, považujeme žádost
o přijetí k PP za bezpředmětnou a bude dána přednost dalšímu dítěti v pořadí podle kritérií.
V Praze dne:

Podpis zák. zástupce:
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