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INFORMACE K LETNÍ ŠKOLIČCE „Praha stověžatá“ 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 

MŠ Tychonova  

 
Termín: 27. – 31. 7. 2020 

Místo konání: MŠ Tychonova – Tychonova 8, Praha 6  

Kontaktní osoba: Renáta Vlasáková, zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

Telefon: 602 257 136 

Věkový rozsah: 4 – 8 let 

Minimální počet dětí: 15 

Maximální počet dětí: 20 

 

Termín pro odevzdání přihlášky: 17. 4. 2020 (osobně nebo naskenované e-mailem na renata.vlasakova@zs-

ns2.cz) 

Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity LŠ. 

Cena LŠ: 1.999,- Kč včetně stravy  

Termín platby: do 31. 5. 2020 na účet 2844654329/0800 (do poznámky napište - LŠ a jméno a příjmení dítěte) 

Stornovací podmínky: 

Pokud zrušíte účast dítěte: 

- do 19. června 2020 bude vám vrácena plná zaplacená částka 

- do 30. června 2020 bude vám vráceno 70% ze zaplacené částky 

- do 17. července 2020 bude vám vráceno 40% ze zaplacené částky 

- po 17. červenci činí stornopoplatek 100% zaplacené částky 

Provoz LŠ: Po – Pá 7.00 – 17.00 

Přivádění dětí: 7.00 – 8.30 

Vyzvedávání dětí: 15.00 – 17.00 

Strava: 3x denně + pitný režim 
 

První den ráno odevzdáte paní lektorce:  

 

- potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než jeden den) 

- pověření k vyzvedávání dítěte jinou osobou v případě, že vaše dítě bude vyzvedávat někdo jiný než rodič 

- souhlas, že dítě může odejít z LŠ samo (pouze pro děti školou povinné) v případě, že si to bude rodič přát 

 

Děti budou potřebovat: 
 

- jiné oblečení do třídy, než ve kterém budou chodit ven  

- přezůvky do třídy 

- vhodné, pohodlné oblečení (s ohledem na počasí) a obuv vhodnou k chození a běhání 
- čepici s kšiltem, klobouček 

- batůžek, láhev na pití (kterou umí samo dobře ovládat) pro případ delší vycházky nebo malého výletu po Praze 

 

 

Další informace: 

 

Ráno vždy dítě namažte krémem s UV filtrem.  

 

Renáta Vlasáková                                                                                                                Mgr. Michaela Rybářová 

ZŘ pro předškolní vzdělávání                                                                                                              ředitelka školy
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