
PŘIHLÁŠKA 

Městský tábor při MŠ  

Mateřská škola Volavkova 

Volavkova 1877/7 

Praha 6 

 

Termín : 24. – 28.7. 2023 

  

Jméno a příjmení dítěte:…….………………………………………………………………... 

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

Bydliště:………………………………………………………………………………………… 

V době podání přihlášky dítě navštěvuje MŠ,ZŠ:…………………………………………… 

  

Aktuální kontakty 

Matka telefon: ……………………………Email:……………………………………………. 

Otec telefon:……………………………… Email:…………………………………………… 

  

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………………………… 

Zdravotní stav, omezení ( vypište alergie,případnou medikaci..):………………………… 

...................................................................................................................................................... 

   

 

 



 Informace o městském táboře ( dále jen MT ): 

MT je pořádán pro děti od 3 let do 7 let.  

Provoz MT  7:30 hodin až 17:00 hodin ( ranní příchod 7:30 - 9:00, později dle 

individuální dohody). 

Kapacita jedné třídy je 16 dětí, na tuto kapacitu jsou 2 učitelky, kuchařka, uklízečka. 

  

Cena MT:  2500,- Kč, z toho 750,- Kč stravné 

V ceně je zahrnut: 

nájem školky                                                     

plat zaměstnanců                                                       

stravné 3x denně  na celý týden, pitný režim              

hygienické potřeby, toalet.papír, tekuté mýdlo, kapesníky 

prostředky na úklid                                             

spotřeba energií                                                              

pracovní materiál  

 

 Závaznou přihlášku na MT odevzdejte nejpozději do 12.6. 2023 od 8:00 do 16:00 do 

třídy červený motýl nebo pošlete poštou na adresu: Volavkova 1877/7, 162 00  Praha 6 

případně oskenovanou na email: ms.volavkova@seznam.cz 

Platbu  proveďte na účet školy č. 5239061/0100,  VS: 2023 nejpozději do 16.6. 2023 

K platbě napište do zprávy pro příjemce jméno dítěte.      

 

Storno poplatky: 

Při odhlášení dítěte do 20 dnů před nástupem do MT  se storno poplatek účtuje 75% 

z ceny, stravné se vrací celé. 

 Při odhlášení dítěte později se účtuje 100 % z ceny za provoz MT,   stravné se vrací celé.  



Řádné odhlášení dítěte se provádí vždy písemnou formou na emailovou adresu 

ms.volavkova@seznam.cz. V žádosti uveďte číslo účtu a banky na který bude částka 

vrácena. 

  

Kontaktní osoba: 

Paní učitelka Marcela Zimmermannová, tel.: 721 565 594 

  

Souhlasím s podmínkami a potvrzuji pravdivost údajů : 

 

 

V Praze dne :                                                                        Podpis rodičů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem městského tábora je umožnit dětem příjemně a pohodově strávit letní dny. 

 

Program: poznávání okolí naší školky, výtvarné činnosti k danému tématu  s využitím 

různých technik (malování, stříhání, lepení), sport, hudebně-pohybové hry, vycházky a 

hry v přírodě (Hvězda, Ladronka, dopravní hřiště Vypich), pohybové vyžití dětí. 

Dejte dětem pohodlné oblečení a obutí do školky a na ven a s sebou baťůžek s lahvičkou 

na pití (může být prázdná). 

 

Program bude připraven s přihlédnutím k věku dětí a aktuálnímu počasí. 

 

 

 

V den nástupu do školky rodiče odevzdají řádně vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti 

dítěte. 
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PROHLÁŠENÍ  O  BEZINFEKČNOSTI 

 

 
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti……………………………… 

bytem…………………………………………………, ani jiným osobám, které s ním žijí ve 

společné domácnosti, karanténní opatření a že též mi není známo, že by v posledních týdnech 

přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo 

pravdivé. 

 

Toto prohlášení nesmí být starší více jak jeden den! 

 

 

 

V Praze dne……….........                  Podpis rodičů ( zákon. zástupců)……………………….. 

 

 

 


