PŘIHLÁŠKA
do Mateřské školy Mozaika Jihlava v době hlavních školních prázdnin v roce 2021
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………. datum nar. : ...................
Kategorie:

7-10 let( zakroužkovat kategorii)

3-6 let

Bydliště: ……………………..……………………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna dítěte: ………………… Zdrav. stav dítěte…………………….………
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………
Kontakt, číslo telefonu: ……………………………………………………………………..
(pro případ, že bude třeba sdělit zprávu o dítěti během pobytu v MŠ)

Název MŠ, které dítě navštěvuje: …………………………………………………………….
Číslo Vašeho účtu pro vrácení stravného .........………………………………………….
Zapisuji své dítě:
Plánovaný provoz na
v termínu
počet dnů
školné
stravné
(vyplňuje
MŠ)
(vyplňuje
MŠ)
(vyplňuje
MŠ)
(od – do)
pracovištích:
1. 7. – 30. 7. 2021
MŠ Mahenova 3,
MŠ U Dlouhé stěny 50

2. 8. – 25. 8. 2021
MŠ Seifertova 6
MŠ Seifertova 4a - Jeslenka
MŠ Jarní 22a

26. 8. – 31. 8. 2021
…………………..
Celkem:

xxxxxxxxxx

NA KTERÉ PRACOVIŠTĚ BUDE DÍTĚ ZAŘAZENO, OZNÁMÍ ŠKOLA NA KONCI ČERVNA!
STRAVNÉ:
Kategorie 3-6 let do 10-ti dnů v jednotlivém měsíci
340,-- Kč
nad 10 dnů
750,-- Kč
Kategorie 7-10 let do 10-ti dnů v jednotlivém měsíci
370,-- Kč
nad 10 dnů
820,-- Kč
Do jaké kategorie dítě patří, sdělí rodičům zástupkyně ředitelky MŠ pro odloučené pracoviště.
ŠKOLNÉ: na každý kalendářní měsíc 550,-- Kč (i když bude dítě přihlášeno pouze na přípravný týden).
Vyplněnou přihlášku předají zákonní zástupci zástupkyni pro dané pracoviště. Zástupkyně doplní na
přihlášce částky za stravné a školné podle počtu dnů, na které je dítě přihlášeno a předá rodičům
pokyny k platbě školného a stravného. Školné i stravné musí být zaplaceno do 28.5.2021!!!
Každé pracoviště MŠ Mozaika má jiný variabilní symbol pro platbu školného a stravného.
Přihláška a platba pro děti z MŠ Jeslenka je odlišná! Informace poskytne Bc. O. Böhmová.
Beru na vědomí, že dítě bude zapsáno na prázdninový provoz až po zaplacení školného a stravného.
Datum: ………………………………

….…………………………….
podpis zákonného zástupce

