
 Přihlašování dětí na prázdninový provoz probíhá dle následujících pokynů: 

1. V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte na prázdninový provoz 

ve své kmenové mateřské škole – MŠ Wolkerova, zapsali jste se již do seznamu 

na jednotlivých třídách. Termín, kdy lze osobně stravné / částka za přihlášené dny/ 

a školné / poměrná část / uhradit, bude upřesněn. Předpokládané datum  - polovina 

června, v hotovosti. 

MŠ Wolkerova  

- úplata: 19,- /den - červenec / 

- stravné: 38,-/den (40,- 7leté dítě) 

 

2. V případě, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte  na prázdninový  provoz 

v dalších mateřských školách (MŠ Zahradní , MŠ Svobodova), vypište formulář 

– „Žádost o přijetí do náhradní mateřské školy o prázdninách“, který si vyzvednete 

na svých třídách. Vyplněnou žádost předejte vedoucí učitelce. 

                 Přihlašování bude probíhat od 9. 5. 2022 do 13.5.2022 

                 MŠ Svobodova 

- úplata: 19,-/den  / červenec / 

- stravné: 37,- (40,- 7leté dítě) 

                 MŠ Zahradní 

- úplata : 16.- /den / srpen / 

- stravné: 37,- (40,- 7leté dítě) 

 

Přijímání se týká pouze dětí, které se v daném školním roce již vzdělávají v některé 

z mateřských škol ve spádové oblasti Bílovec a na období letních prázdnin budou 

žádat o přijetí na jinou mateřskou školu, než na které se vzdělávají v průběhu 

školního roku.  

O přijetí bude rozhodovat POUZE věk žadatele. Podle věku bude žadatel zařazen 

do seznamu, v němž na prvním místě bude vždy uvedeno nejstarší dítě. Děti budou 

přijaty do výše kapacity dané mateřské školy.  

Nejpozději do 20. května příslušného kalendářního roku bude zveřejněn seznam 

žadatelů o prázdninový provoz a informace o výši úplaty za vzdělávání a stravu 

za období červenec – srpen. Součástí seznamu budou i termíny, kdy lze osobně 

stravné a školné uhradit. Seznam bude vyvěšen na dveřích každé MŠ. V seznamu 

nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které 

Vám budou oznámeny při předání žádosti vedoucí učitelce. 



Zákonný zástupce žadatele musí zaplatit úplatu za vzdělávání a stravu do 27. května 

příslušného kalendářního roku. 

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz bude nejpozději dne 

13. června 2022. 

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích každé MŠ. 

V případě, že zákonný zástupce žadatele neuhradí úplatu za vzdělávání a stravu 

do daného termínu, bude jeho místo postoupeno náhradníkovi uvedenému v 

seznamu žadatelů.  

 

                                                                                                      

                                                                          

 

 

 


