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Vyplňte a přineste 19. 4. 2022 od 7.00 do 16.00 do MŠ Kytička – vstup z Gebauerovy ulice. 

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 

na letní prázdniny 2022  

Mateřská škola, do které nyní dítě dochází……………………….……………………. 

a) Údaje o dítěti: 

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

datum narození:……………………………zdravotní pojišťovna:…………………………. 

adresa:…………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení matky:………………….…….……..… 

Jméno a příjmení otce:…………………..……….……… 

Číslo účtu (budou vráceny případné přeplatky stravného): …………………………...………….. 

telefonní kontakt v případě nezbytné potřeby: 

 
matka: ……………………………………..otec:…………………………………………….. 

další kontaktní osoba - jméno + tel.:....................................……………………………... 

 
b) Dítě bude z MŠ vyzvedávat: 
(pokud se nejedná o rodiče, je nutné zmocněné osoby vypsat, včetně data narození) 

 

 

c) Zdravotní stav dítěte: 
Prohlašuji, že naše dítě bylo řádně očkováno. 
Může* – nemůže* se zúčastnit všech běžných činností v konaných v MŠ 

Ze zdravotních důvodů nesmí vykonávat tyto činnosti: 
Upozorňuji na (např.: alergie): 
 

d) Žádám o přijetí na tyto dny: 

termín ANO/NE termín ANO/NE

11. – 15. 7. 2022 25. – 29. 7. 2022

18. – 22. 7. 2022 29. – 31. 8 2022
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Vyplňte a přineste 19. 4. 2022 od 7.00 do 16.00 do MŠ Kytička – vstup z Gebauerovy ulice. 

 

e) Platba: 
Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je nutné uhradit hotově při 
předání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 
 
V případě docházky:  
v měsíci červenec 2022: 350,- školné (předškoláci a děti s odkladem školní 
docházky neplatí) a 39,-/den stravné (dítě s odkladem šk. doch. stravné 40,-/den). 
v měsíci srpen 2022: 60,- školné (předškoláci a děti s odkladem školní docházky 
neplatí) a 39,-/den stravné (dítě s odkladem šk. doch. stravné 40,-/den). 
 
f) Omlouvání dítěte proveďte formou: 
SMS nebo volání na č. 774 123 970 
e-mailem: sindelarova@msgebauerova.cz. 
Omluva musí být provedena nejpozději do 7:30 hod. 
 
 
Vyrovnání stravného bude zasláno na účet v měsíci září 2022. 
V první den požadujeme nástup do MŠ dítěte do 8,00 hod (nástup v další dny si 
domluvíte dle Vašich potřeb – osobně nebo na tel. 466 650 747) 
 
 
V Pardubicích dne:                                   Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte………………………………………….….. 

Podpis zákonného zástupce dítěte:………………………………………………………… 
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