
Mateřská škola Housenka s. r. o. 
Na Pískách 18/140, 160 00 Praha 6
IČ: 01526936, IZO: 181058430
Datum zápisu do rejstříku škol: 20. 6. 2014

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY HOUSENKA
školní rok 2021/2022

       Jméno(a) a příjmení     dítěte                                                                                                                                             

       Datum     narození                                                                                                                                                                 

Je vaše dítě v tomto školním roce žákem/žačkou MŠ? Níže uvedené osobní údaje již od vás máme.

Adresa bydliště

Zdravotní pojišťovna

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení

Adresa bydliště

Telefon

       E-mail  

Den Čas Aktivita Cena Požadovaná docházka
 (zakroužkujte)

Pondělí

dopoledne Dopolední doučování 1000 Kč/měsíc* ANO NE

15–16 h Judo 2 – středně pokročilí 200 Kč/lekce ANO NE

16–17 h Judo 1 – pokročilí 200 Kč/lekce ANO NE

Úterý

dopoledne Dopolední doučování 1000 Kč/měsíc* ANO NE

14.50–15.45 h Kapelka 3 (Maliny) 250 Kč/lekce ANO NE

15.45–16.45 h Judo 3 – začátečníci 200 Kč/lekce ANO NE

Středa
dopoledne Dopolední doučování 1000 Kč/měsíc* ANO NE

15–16 h Sboreček 200Kč/lekce ANO NE

Čtvrtek

dopoledne Dopolední doučování 1000 Kč/měsíc* ANO NE

14–15 h Kapelka 2 (Keyholes) 250 Kč/lekce ANO NE

15–16.10 h Kapelka 1 (Paviáni) 300 Kč/lekce ANO NE

15–16 h Výtvarný ateliér 200 Kč/lekce ANO NE

Pátek dopoledne Dopolední doučování 1000 Kč/měsíc* ANO NE

   *uvedená cena za doučování je celková cena za všechny lekce za měsíc.

Podmínky účasti na kroužcích jsou uvedeny na druhé straně přihlášky. Prosím otočte.
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Podmínky účasti na kroužcích/kurzech MŠ Housenka

Všechny kroužky v MŠ Housenka jsou koncipovány jako roční kurz, který se platí zálohově vždy na
dané pololetí školního roku. Cena za pololetí vychází z předpokládaného počtu lekcí, které se mohou
uskutečnit ve dni a čase, kdy konkrétní kroužek probíhá (tj. bez státních svátků, dnů, kdy je ve školce
jiný program apod.)

V případě neúčasti dítěte na kurzu/kroužku akceptuje MŠ nejvýše dvě omluvené lekce za pololetí, za
které vrací příslušný poplatek za lekci. Dále školka vrací poplatky za  neuskutečněné lekce, které ne-
proběhnou z důvodu překážky na straně MŠ (např. nemoc lektora), nebo z jiných, objektivních příčin
(např. státem nařízené uzavření škol, karanténa ve školce apod.)

Pobyt dítěte na kroužku začíná v okamžiku, kdy je dítě přímo předáno lektorovi/pedagogickému pra-
covníkovi školy v prostorách MŠ. 

Rodiče dodržují stanovenou dobu přivádění a vyzvedávání dětí podle zvoleného typu programu tak,
aby dítě bylo na kroužku včas a pozdním příchodem nenarušovalo program lekce. V případě před-
pokládané nepřítomnosti dítěte na lekci rodič dítě předem omlouvá způsobem, který školka určí.

MŠ Housenka zodpovídá za dítě po celou dobu jeho pobytu na kroužku.

Dítě je na kroužku povinno dodržovat řád školy.

V okamžiku příchodu rodiče na akci pořádanou v prostorách Mateřské školy Housenka, i mimo ně, pře-
bírá rodič za své dítě plnou zodpovědnost.

Rodiče průběžně sledují informace adresované jim školkou a pokud je to třeba, reagují na ně bez zby-
tečného odkladu nebo ve stanoveném termínu.

Po skončení lekce si rodič nebo jeho pověřený zástupce vyzvedává dítě v prostorách MŠ.

Pokud rodič rozhodne,  že dítě smí odcházet z kroužku po skončení  lekce samo, dává toto svolení
výhradně písemně tak, že jej výslovně uvede do přihlášky na kroužek. V takovém případě rodič za své
dítě přebírá zodpovědnost od okamžiku, kdy dítě opustí budovu školy.

Nejmenší  možný počet zájemců pro otevření kroužku je 5. Nejvyšší možná kapacita pro jednotlivé
kroužky juda je 12.

Prostor pro vaše informace a vzkazy

V     Praze     dne                                                           V Praze     dne                                                        

Podpis zákonného zástupce Mgr. Antonín Kubaň, Ph.D., ředitel MŠ

Adresa školky:
Vídeňská 745/4, Praha 4

tel.: 727 962 005
e-mail: info@mshousenka.cz

web: www.mshousenka.cz 
facebook.com/mshousenka
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	Datum narození

