
Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, 

příspěvková organizace 
 

Závazná přihláška k prázdninové docházce do mateřské školy 

 

 

 

Přihlašuji své dítě ____________________________ k prázdninové docházce do mateřské 

školy. Provoz mateřské školy bude zajištěn v termínu 1. 7. – 10. 7. 2020 

 

Zároveň prohlašuji a beru na vědomí, že 

- v termínu do 26. 6. 2020 zaplatím bankovním převodem na účet číslo: 3052199/0300 

poplatek ve výši 100,- Kč. (ve zprávě pro příjemce uveďte celé jméno dítěte) 

Nezaplacením poplatku v daném termínu pozbývá přihláška platnosti. V případě, že se 

přihlášené dítě z jakýchkoli důvodů prázdninové docházky nezúčastní, zaplacený 

poplatek se nevrací.  

- do 26. 6. 2020 uhradím bankovním převodem na účet číslo: 280734016/0300 poplatek 

za stravování na 7 pracovních dnů ve výši 231,- Kč pro děti 3 – 6ti leté, 266,- Kč pro 

děti 7 leté, jehož poměrná část je vratná za každý den při nepřítomnosti dítěte. (Ve 

zprávě pro příjemce uveďte celé jméno dítěte).  Nezaplacením stravného nebude dítě 

převzato k předškolnímu vzdělávání a to i v případě, že je uhrazen poplatek dle 

prvního odstavce. 

 

 

K přihlášce je nutno doložit: 

1) vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro období školních prázdnin, jejíž 

součástí je i potvrzení od lékaře, případně od ředitelství kmenové školky 

 

Uzávěra pro podání přihlášek je stanovena na 15. 6. 2020 do 14:00 hod. Po tomto termínu 

nebude brán k přihlášce zřetel. 

Přihlášku spolu s žádostí zašlete poštou nebo vhoďte do schránky školy. 

 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým 

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Na mail uvedený v žádosti Vám 

bude zasláno přidělené registrační číslo, seznam registračních čísel přijatých dětí bude 

zveřejněn na webových stránkách školy a v písemné podobě bude umístěn na prvním okně od 

rohu budovy na ul. Smetanova a bude čitelný zvenčí, a to od 19. 6. 2020 od 14:00 hod. 

 

 

 

Dolní Kounice dne 1. 6. 2020 

 

 

 

 

                      ___________________________ 

podpis zákonného zástupce 


