
Informace pro rodiče k zajištění prázdninového provozu 2023 v MŠ 

Kubatova, Sedmikráska, U Pramene, Nerudova 

3.7. – 14.7.2023     MŠ Kubatova                                 Stravné zajišťujeme ve spolupráci se školní 

jídelnou – ZŠ Kubatova, proto se stravné i školné musí uhradit zvlášť! 

  

17.7. – 28.7.2023     MŠ Sedmikráska:        pracoviště Železničářská, Krokova, Špálova 

(v prázdninovém provozu budou děti rozděleny do některých z těchto pracovišť) 

  

31. 7. – 11. 8. 2023      MŠ U Pramene 

  

14.8. – 25.8.2023     MŠ Nerudova 

 

28.8. – 31.8.2023     Kmenové MŠ     (kmenová MŠ, je ta MŠ, kterou dítě navštěvuje během školního 

roku) každá si tento týden zajišťuje sama v režimu prázdninového provozu  (i tak nutno přihlásit!) 

 

Prosíme i rodiče, kteří prázdninový provoz 

nevyužijí o vyplnění dotazníku. Umožníte tím kontrolu 

a zjištění skutečného zájmu. 

 

https://forms.office.com/r/n8aK5f9mbU 

 

Platba za vzdělávání během prázdnin (školné) je 105,- Kč za každý 

započatý týden. 

Předškolák a dítě s odkladem školní docházky = od platby za 

vzdělávání osvobozen. 

 Podmínkou přijetí dítěte do MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, je: 

 1 - vyplněná a podepsaná přihláška do MŠ k prázdninovému provozu.  

Tato přihláška bude vygenerována dotazníkovým šetřením Forms. Dotazník je on-line dostupný od 27.3. do 

23.4.2023. V pondělí 24.4.2023 dojde, ke kontrole obdržených dotazníků, ve středu 26.4.2023 budou kmenové 

MŠ předávat zkontrolované dotazníky ke zpracování a z následnému vygenerování přihlášky. 

Přihlášky budou na kmenové MŠ podepsány rodičem (v období 2.5. - 12.5.). Kmenová MŠ má povinnost tyto 

přihlášky předat do ostatních MŠ, kterých se týká prázdninový provoz do 15. 5. 

2 - provedení platby za předškolní vzdělávání a stravné, kterou rodiče uskuteční pouze bankovním 

převodem v období – od 15. 5. do 26. 5.  Při platbě do zprávy pro příjemce rodiče uvedou: 

jméno a příjmení dítěte a kmenovou MŠ 

Pokud nebudou platby provedeny v daném termínu (do 26. 5. 2023), budeme považovat dítě za 

NEPŘIHLÁŠENÉ k prázdninovému provozu. Výše platby bude vyčíslena na přihlášce. 



  

 

Důležité upozornění – v pátek 1.9. v základních školách probíhají prázdniny, 

 a děti do nich přijaté tento den již nesmí ani do své kmenové MŠ,  

jejich docházka do MŠ končí ve čtvrtek 31.8.2023 

Při odhlašování dítěte ze stravy během letních prázdnin uvádějte vždy 

 jméno a příjmení dítěte a kmenovou MŠ. 

Informace k průběhu prázdninového provozu v MŠ 

3.7. – 14.7.2023     MŠ Kubatova        Každou položku musí rodiče uhradit zvlášť! 

       číslo účtu stravné: 100 204 131 / 0800                    

                         školné: 101 314 551 / 0800         

Celodenní platba za stravné je 47,- Kč, 7leté děti /s OŠD/ 51,- Kč. 

 Odhlašování stravy nejpozději den předem do 12:30 hod. telefonicky na tel. 601 588 046 

 

17.7. – 28.7.2023     MŠ Sedmikráska: pracoviště Železničářská, Krokova, Špálova 

Stravné i školné odesílat v jedné částce na číslo účtu: 19-2599440369 /0800 

Celodenní platba za stravné je 45,- Kč, 7leté děti /s OŠD/ 49,- Kč.  

Odhlašování stravy nejpozději den předem do 12:00 hod.  

  SMS zprávou na tel. 702 242 582, či emailem: kuchyne@ms-sedmikraska.cz  

 

31.7. – 11.8.2023      MŠ U Pramene  

Stravné i školné odesílat v jedné částce na číslo účtu: 101 312 521 / 0800 

Celodenní platba za stravné je 47,- Kč, 7leté děti /s OŠD/ 51,- Kč. 

Odhlašování stravy nejpozději den předem do 12:30 hod. SMS zprávou na tel. 702 018 183, 

telefonicky na tel. 387 204 208 či emailem: ms_upramene.sj@centrum.cz 

 

14.8. – 25.8.2023     MŠ Nerudova 

Stravné i školné odesílat v jedné částce na číslo účtu: 101 123 421/0800 

Celodenní platba za stravné je 45,- Kč, 7leté děti /s OŠD/ 47,- Kč. 

Odhlašování stravy nejpozději den předem do 12:00 hod. SMS zprávou na tel. 602 692 822 

 

28.8. – 31.8.2023     Kmenové MŠ 

 každá MŠ si tento týden zajišťuje sama v režimu prázdninového provozu (nutno přihlásit!) 

   

Přeplatky za odhlášenou stravu budou zaslány zpět na účet rodičů nejpozději do 30. 9. 2023 
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