
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 

Španělská 1778/16 120 00 Praha 2 

IČ 70890897 telefon: 222250793 e-mail: info@msspanelska.cz 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

Provozní doba školy:  7:00-17:30 

Platby: 

Školné v prázdninovém provozu od 24.7. do 4. 8. 2023 činí: 600 Kč (jedná se o poměrnou část 

měsíčního školného). 

Celodenní stravné (přesnídávka, oběd, svačina): 440 Kč (44, Kč/den), děti s odkladem školní 

docházky 480 Kč (48 Kč/den). 

Platba za školné je v případě, že dítě do MŠ nedochází, NEVRATNÁ. 

Včas odhlášené stravné bude vráceno na bankovní účet rodičů uvedený v přihlášce do MŠ. 

Omluvy (odhlášky stravného) vždy do 8:00 příslušného dne na tel. čísle: 722 290 343 nebo předem 

zápisem do docházkového sešitu v šatně. Pokud není dítě včas odhlášeno z docházky jedním 

z uvedených způsobů, stravné se započítává. 

Úhradu plateb za stravné a školné proveďte do 24. 3. 2023 na účet školy. 

86-8917530237/0100 
Věnujte platbě náležitou pozornost. Pokud nebude částka za školné zaplacena včas nebo platbu 

nepůjde identifikovat z důvodu vynechání textu platby, dítě nebude k prázdninovému provozu 

přijato 

Docházka a vyzvedávání dítěte: 

Informaci o rozdělení dětí do jednotlivých tříd obdržíte při nástupu dítěte do MŠ. 

Doporučený příchod dětí je do 8:00. 

Dítě lze vyzvedávat po obědě v době od 12:00 do 13:00 (v 13:00 se škola zamyká z důvodu úklidu). 

Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 15:00 do 17:30. V 17:30 se již škola ZAMYKÁ. 

Dítě lze předat pouze zákonnému zástupci, či osobě zákonným zástupcem k vyzvednutí dítěte 

pověřené – na základě vyplněného formuláře „Zmocnění k vyzvedávání dítěte“, který rodičům na 

požádání vydají paní učitelky.  

Rodiče stvrdí svým podpisem, že se seznámili s obsahem školního řádu a budou jej dodržovat. Školní 

řád je spolu s dalšími informacemi k dispozici na webu školy www.msspanelska.cz. 

S sebou do MŠ: 

 Pohodlné oblečení přiměřené počasí na zahradu i do interiéru 

 Náhradní prádlo, ponožky a oblečení 

 Pokrývku hlavy (v případě pěkného počasí budou děti venku trávit většinu dne) 

 Pyžamo 

 Bačkory 

 Holinky, pláštěnku (nepromokavou bundu s kapucí) 

 Kelímek na pití 

 VŠE PODEPSANÉ! 

http://www.msspanelska.cz/

