
Mateřská škola Jablonec nad Nisou 
 

Ředitelka školy: Dana Chalupová

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

Bydliště: ……………………………………………………………….....................................................

Datum narození: ………………     

Státní příslušnost: ………………..

Adresa pro doru

písemností:……………………………………………………………………….

je stejná  

je jiná     …………………………………………………………………………..............

Platba převodem 

Číslo účtu mateřské školy: 43

Číslo účtu rodičů ………………………………………………………………………………

Platba hotovostně 

Kancelář školní jídelny  

    

Jsem s vědom (a), že mám povinnost omluvit

v mateřské škole. 

Úplata za vzdělání 

Předškolní děti v posledním roce př

Stravování, které je hrazeno v hotovosti

Rodiče platí vždy 2. středu v 

automaticky přihlášené ke stravo

číslo mobilního telefonu příslušné tř

Pouze 1. den nemoci lze vyzvednout ob

ihned nahlásit nepřítomnost v mateř

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv zm

řád školní jídelny zveřejněný na výv

souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do 

vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb. o ochran

Podpis zákonného zástupce dítěte

………………………………………………

ská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspě

Ředitelka školy: Dana Chalupová                         Tel: +420 778 767 011        e-mail : mskokonin@seznam.cz
      IČO: 72048140 

Přihláška ke stravování 

te: ……………………………………………………………………….................

: ……………………………………………………………….....................................................

………      

íslušnost: ……………….. Tel. číslo zákonného zástupce: ……………………………….. 

Adresa pro doru

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..............

řské školy: 43-6362950297/0100 s limitem 1 600,- Kč –

čů ………………………………………………………………………………

 středa 7 – 15.30 hodin 

 

dom (a), že mám povinnost omluvit dítě  nejdéle do 7.30 hodin každou nep

posledním roce předškolního vzdělávání školné neplatí. 

, které je hrazeno v hotovosti: 

 měsíci školné a stravné dohromady. Po zaplacení 

ování. Odhlášení dětí do 7.30  hodiny ranní SMS zprávou na telefonní 

říslušné třídy. 

emoci lze vyzvednout oběd v 11.20 hodin ve třídě, kam dítě chodí. Rodi

mateřské škole. 

ů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat 

ř ěný na vývěskách – www.mskokonin.cz stránkách mate

souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2 vyhlášky 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

ěte 

……………………………………………… 

říspěvková organizace 

mskokonin@seznam.cz 

te: ………………………………………………………………………................. 

: ………………………………………………………………..................................................... 

zákonného zástupce: ……………………………….. 

Adresa pro doručování 

………………………………………………………………………….............. 

– povolit inkaso 

 ……………………………………………………………………………… 

hodin každou nepřítomnost dítěte 

síci školné a stravné dohromady. Po zaplacení částky je dítě 

hodiny ranní SMS zprávou na telefonní 

ě chodí. Rodič je povinen 

nu týkající se stravování a dodržovat 

stránkách mateřské školy.  Dále 

matriky ŠJ dle § 2 vyhlášky č. 64/2005 o 


