
Mateřská škola Stromovka, Choceň 

Kaštanová 1339, 565 01 Choceň 

IČO 750 19 809 

  

Žádost o umístění dítěte na dobu určitou v náhradní MŠ Vostelčice  

z důvodu přerušení provozu MŠ Stromovka, Choceň během letních prázdnin 

/MŠ Stromovka bude během letních prázdnin uzavřena od 1. 7. do 29.7.2022. 

V týdnu od 25.7. do 29.7.2020 nudou uzavřeny všechny školky v Chocni  

Provoz MŠ Stromovka bude obnoven 1.8.2022./ 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………..…, nar.:………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………. 

 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ………………………………………………….. 

 

 

Žádám o umístění dítěte v termínu     od ………………………………………do …………………………………….. 

 

      od ………………………………………do …………………………………….. 

 

      od ………………………………………do …………………………………….. 

 

      od ………………………………………do …………………………………….. 

 
Tímto žádám závazně o umístění svého dítěte do náhradní mateřské školy v uvedených termínech. 

Tato žádost je závazným prohlášením. 

V případě jakékoliv změny je zákonný zástupce povinen uvědomit náhradní mateřskou školu nejméně 

1 den dopředu. 

 

POZN.: Poplatky za stravné a školné se hradí v hotovosti při nástupu dítěte do náhradní 

mateřské školy. 

 

 

 

 

V  …………………………. dne ……………                                    …………………………………………….. 

         Podpis zákonného zástupce                     
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Žádost o umístění dítěte o prázdninách v náhradní MŠ 
 

• Vyplněnou odevzdejte nejdéle do 31.5. ředitelce MŠ 

Stromovka (předá ředitelce náhradní školky). 

• Z kapacitních důvodů o prázdninách v náhradní školce 

umisťujeme pouze děti z rodin, kde jsou oba rodiče 

zaměstnáni. Děkujeme za pochopení. 

• Naše děti o prázdninách umisťujeme do MŠ Vostelčice 

• MŠ Vostelčice Vás může přijmout v termínu od 1.7. do 22. 7., 

poté bude uzavřena. MŠ Stromovka bude v provozu  

od 1.8.2022 
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• V týdnu od 25. 7. do 29.8.2022 budou uzavřeny všechny MŠ 

v Chocni 

 

Žádost o umístění dítěte o prázdninách 

v náhradní MŠ 
 

• Vyplněnou odevzdejte nejdéle do 31.5. ředitelce 

MŠ Stromovka (předám ředitelce náhradní 

školky). 

• Z kapacitních důvodů o prázdninách v náhradní 

školce umisťujeme pouze děti z rodin, kde jsou 

oba rodiče zaměstnáni. Děkujeme za pochopení. 

• Naše děti o prázdninách umisťujeme do MŠ 

Vostelčice 

• MŠ Vostelčice Vás může přijmout v termínu od 1.7. 

do 22. 7., poté bude uzavřena. MŠ Stromovka 

bude v provozu  

od 1.8.2022 

• V týdnu od 25.7.do 29.7.2022 budou uzavřeny 

všechny MŠ v Chocni 

 

K DISPOZICI NA STOJANU V CHODBĚ – 

ODEVZDAT ŘEDITELCE MŠ STROMOVKA 

NEJDÉLE 31.5.2022 


