
MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, KLÁŠTERNÍ 466/4 , PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE 
Umístění dítěte do prázdninové školky v období 10.8.- 22.8.2020 

 
Vážení rodiče, v době uzavření  kmenové mateřské školy, můžete umístit své dítě    do 

Mateřské školy,  Liberec, Klášterní 466/4 p.o., pracoviště Klášterní 466/4. 

Informace o školce naleznete na: www.msklasterni.cz 
Email: info@msklasterni.cz        Telefon:  724 302 950 
Ředitelka školy: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.                              
Hospodářka školy: Jana Šrámková 
 

PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE: 
1. Kapacita prázdninové školky: 25 dětí 
2. Žádost o umístění dítěte do prázdninové školky včetně kopie evidenčního listu dítěte 

obdržíte u ředitelky ve své kmenové školce. Vyplněné doklady odevzdáte osobně do 
MŠ Klášterní 466/4, Liberec k evidenci a podpisu. Žádosti o přijetí jsou přijímány 
v pracovní dny od 7:00 do 15:00 nejpozději do 12.6.2020. Do dvou pracovních dnů 
vám bude vystaveno rozhodnutí o přijetí do prázdninové školky na období 10. 8.- 22. 8. 
2020. 

3. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) činí 25,- Kč za den, tj. za celé období 
docházky do prázdninové školky 250,-Kč, předškoláci školné nehradí.  Jednotná úhrada 
za stravování (stravné) je ve výši 37,-Kč za den, tj. 370,- Kč za celé období.    Celkem 
činí úhrada za stravné a školné:  děti 3-5 let: 620,- Kč, předškoláci: 370,- Kč. 

4. Platbu za pobyt dítěte v prázdninové školce proveďte na účet č. 5458432/0800, VS 
202008  nejpozději do 30.6.2020. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte, 
abychom mohli platbu přiřadit a potvrdit vám její obdržení.  Rozhodnutí o přijetí do 
prázdninové školky pozbývá platnosti v případě, že platba za pobyt v prázdninové 
mateřské školce nebude připsána na účet do 30.6.2020.   

5. Odhlášení dítěte z prázdninové školky  se provádí pouze písemnou formou do 
30.6.2020 a to poštou nebo emailem  na adresu info@msklasterni.cz . Případné platby 
budou vráceny obratem na účet plátce. 

 
6. Zákonní zástupci se zavazují, že se nejpozději v den nástupu dítěte do prázdninové 

školky řádně seznámí se školním řádem Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, p.o.  
a budou jej bezpodmínečně dodržovat.                                                                                                                                                                                
Školní řád je dostupný na webu školy (http://msklasterni.cz/wp-
content/uploads/2020/03/2019_2020_ms_klasterni_skolni_rad_final.pdf ) 

7. V případě onemocnění omlouvejte dítěte telefonicky  do 8.00 na telefonu 724 302 951.  
8. Individuální schůzku v prázdninové mateřské školce lze sjednat předem emailem 

(info@msklasterni.cz ). 
 
 
Kamila Podrápská, ředitelka MŠ 
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