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PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola v provozu  

v srpnu v době od 14.8. do 25.8. 
V době od 3.7. do 11.8. zajišťují provoz vybrané mateřské školy na Praze 11 dle vypracovaného plánu a rodiče mohou 
v případě potřeby požádat vedení  mateřské školy, která v požadovaném termínu zajišťuje provoz, o zařazení dítěte do 
tohoto provozu.  

Info o provozu mateřských škol na Praze 11 najdete zde:  

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-
2023.html 

Provoz naší mateřské školy bude od 630 -1700 hodin 

1. Rodiče z kmenové školy - z MŠ Hrabákova  
- přihlásí své děti ve svých třídách do 30. dubna 2023 (prosíme, odevzdejte vyplněný dotazník i v případě, 

že o prázdninách nebudete chtít dítě umístit.) 
- platbu za prázdninový provoz uhradí v termínu od 9. 5. 2023 do 12. 5. 2023 
- žádné jiné informace k provozu se kmenových dětí netýkají 

 

2.  Informace pro rodiče z jiných mateřských škol 
- rodiče z jiných mateřských škol přinesou vyplněnou přihlášku osobně spolu s kopií evidenčního listu ze 

své kmenové mateřské školy školy do mateřské školy Hrabákova 2000 ve dnech:     
16.5.2023  v době od 800 do 1300 hodin 

17.5.2023  v době od 1300 do 1700 hodin 

-  školné a stravné budeme vybírat zároveň s přihláškou na prázdninový provoz a s evidenčním listem 

-  přihlášku můžete stáhnout a vyplnit z webu MČ Praha 11, kde najdete  přihlašovací formulář 
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-
2023.html 

3.     Platba 
- platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu za školné nehradí děti, které byly 

v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou povinnou školní docházku - tyto 
platí pouze stravné.  

- platbu uhradí všichni rodiče přihlášených dětí v daném termínu ( v hotovosti u paní hospodářky):       
Školné      434,- Kč 
Stravné       45,- Kč x počet dní 
                         49,- Kč x počet dní - dětí s OPŠD 

Veškeré další potřebné informace (rozdělení dětí do  tříd) se včas dozvíte. 

Alena Sazmová  -  ředitelka mateřské školy 

 
                                                              


