
          Variabilní symbol: …………. 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA k docházce v prázdninovém provozu 
 v r. 2020  -   MŠ Praha - Lipence 

 
 
Přihlašuji své dítě, 
jméno a příjmení:             ………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození:        ....................................................................…………………………………    

Adresa trvalého pobytu:  ........…………………………………………………………………………………………. 

 

k docházce do Mateřské školy Praha - Lipence 
v době prázdninového provozu školy od 1. 7. do 24 .7. 2020 

 
Závazná docházka v jednotlivých týdnech (nehodící škrtněte)  : 
 
SCHVÁLENÝ PROVOZ: 
 
 1. 7. – 3. 7.    ANO / NE 
 
7. 7. – 10. 7.   ANO / NE  

 
13. 7. – 17. 7.    ANO / NE 
 
20. 7. – 24. 7.   ANO / NE 
 

 
Údaje – zákonní zástupci 
 
Jméno a příjmení matky:……………………………………………………………………………………........................ 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………......................... 
 
Jméno a příjmení otce:………………………………………………………………………………………........................ 
 
Telefon: …………………………………………………………………………………..…………………………....................... 
 
ALERGIE, POTRAVINOVÁ ALERGIE / VYPSAT /, JINÁ OMEZENÍ :…………………………......................... 
 
…………………………………………………………………………………………………..………………………........................ 
 
Beru na vědomí, že 

poplatky za stravné a školné budou uhrazeny na účet č. 168097109/0600  do 30. 6. 2020 
Pokud nebude částka uhrazena  v daném termínu, bude dítě vyřazeno. 

 školné 175,- Kč na týden se hradí v plné výši bez ohledu na to, kolik dnů bude dítě 
v přihlášeném týdnu do školy docházet 

 stravné se vrací pouze v případě řádného omluvení doloženého potvrzením od lékaře a 
odevzdaného  nejpozději do 31. 8. 2020 hospodářce školy. 

 



 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Školním a Stravovacím řádem MŠ Lipence a budu jej respektovat. 
 
 
Dítě budou vyzvedávat z MŠ zákonní zástupci, pro další osoby, které nejsou zákonnými zástupci, vyplňuji 
Zplnomocnění pro vyzvedávání dítěte. 
 
Dítě z MŠ mohou vyzvedávat: 
Jméno pověřené osoby        vztah k dítěti          rok narození 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou pověřenou osobou, přebírá tato osoba veškerou 
odpovědnost za dítě. V případě, že pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní úkon 
vyzvednutí dítěte z mateřské školy, k němuž nezletilého pověřil je přiměřený jeho intelektuální a mravní vyspělosti. 
 
 
Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o 
dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně 
osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR)."  ve znění pozdějších předpisů a pro další účely související s běžným chodem školy. 
Souhlas poskytujeme na celé období prázdninové docházky dítěte na této škole v roce 2020 a 
na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje. 
Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje 
poskytnout dalším osobám a úřadům. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne : ……………………….   podpis zákonného zástupce ………………………….......... 
 

 

 

 

 


