
 

                           Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528 

okres Uherské Hradiště, IČ 70991910 
PSČ 688 01    tel.: 572 805 681, 731 699 991, e-mail: reditelka@mscechaub.cz 

_____________________________________________________________________ 

 

Závazná přihláška dítěte v době prázdninového provozu: 

 
Jméno, příjmení:  
Datum narození:  
Bydliště:  
 

Zákonní zástupci  

                matka                    otec 

Jméno, příjmení   

Datum narození:   

Bydliště:   

Telefon:   

 
Zákonní zástupci si zvolili tohoto společného zmocněnce pro doručování písemností  

(jeden ze zákonných zástupců dle §31 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění): 

 

Jméno a příjmení: 

Doručovací adresa: 

Telefon:  

 
 

Na prázdninový provoz v Mateřské škole, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres 

Uherské Hradiště 

 

v době od :                                                     do  

 

nyní dítě dochází do mateřské školy: 

 

je předškolák * : ano  ne  ( * nehodící se škrtněte) 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s podmínkami prázdninového provozu Mateřské školy, 

Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště a souhlasím s nimi. 

 

 
Čestné prohlášení o předávání a vyzvedávání dítěte z mateřské školy 

Čestně prohlašuji, že jsme si vědomi odpovědnosti za naše dítě:  

jméno a příjmení dítěte: ______________________________________________________ 

při jeho přivádění a odvádění do Mateřské školy Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528.  

Při přivádění předává zákonný zástupce dítě učitelce. Od této doby přebírá odpovědnost za dítě 

Mateřská škola Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528. Při odvádění dítěte z Mateřské školy 

Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, přebírá zákonný zástupce (anebo jiná určená osoba) od 



 

učitelky. V okamžiku předání dítěte přebírá odpovědnost za dítě zákonný zástupce či osoba k 

tomuto předání určená. Tzn.: pokud by po předání došlo k úrazu dítěte v MŠ nebo na zahradě MŠ,  

nenese  Mateřská škola Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, žádnou odpovědnost.  

 

Seznam osob určených k vyzvednutí dítěte z Mateřské školy Uherský Brod, Svatopluka Čecha  

Pořadí  Rodinný příslušník ve vztahu k dítěti (dědeček, 

babička, teta, strýc apod.) 

Jméno a příjmení osoby pověřené k vyzvednutí dítěte z 

MŠ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

K přihlášce na prázdninový provoz v MŠ je nutné doložit kopii EVIDENČNÍHO LISTU 

 z MŠ, do které dítě pravidelně dochází.  

 

 

 

V Uherském Brodě, dne ………………                   ………………………………………. 

                                                                           

                                                                                          podpis zákonného  zástupce 

 

 

Upozornění: 

 

Poplatky na prázdninový provoz jsou stanoveny takto: 

Školné ve výši 450,- Kč za měsíc uhradí zákonný zástupce v mateřské škole, kde žádá o přijetí 

dítěte na prázdninový provoz nejpozději do 16. 6. Současně se školným je třeba uhradit zálohu ve 

výši 300 Kč na stravování dítěte. Doúčtování stravného bude provedeno v poslední den docházky 

dítěte v hotovosti. 

 

V případě, že k datu 16. 6. nebude uhrazen poplatek za školné a záloha na stravné, nebude 

dítě na prázdninový pobyt do mateřské školy přijato. V případě, že přihlášené dítě do 

mateřské školy nenastoupí, není nárok na snížení školného. Poplatky za prázdninový provoz 

zasílejte na účet č. 123 – 4961 350 227/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, aby 

mohla být platba správně přiřazena. 

 

Přihlášku odevzdejte do mateřské školy nejpozději do 31. května společně s přihláškou 

odevzdejte kopii evidenčního listu dítěte z vaší kmenové mateřské školy. 

 

 

 

 

Bc. Eva Urbanová, ředitelka MŠ 


