
LETNÍ ŠKOLIČKA 

Termín: 11. 7. 2022 až 15. 7. 2022  

Místo konání: Mateřská škola Na Dlouhém lánu, příspěvková organizace, Nechanského 3, 

Praha 6  

Název: Z POHÁDKY DO POHÁDKY  

Provozní doba: 7:30 až 17:30 (příchod dětí možný do 8:30, poté začíná společný program)  

Cena: 2000,- Kč (Cena zahrnuje stravné ve výši 70,- Kč/den. Nevyužité stravné bude vráceno – 

pokud se dítě bude účastnit méně dnů.)  

Platební údaje: účet: 7031061/0100, variabilní symbol: 72022, do poznámky LŠ a jméno a 

příjmení dítěte (např. LŠ Medvěd Brundibár) 

Termín splatnosti: 15. 5. 2022  

Storno podmínky: 

- pokud dítě odhlásíte do 31. 5. 2022, bude vám vráceno 100 %  

- pokud dítě odhlásíte od 1. 6. 2022 do 15. 6. 2022, bude vám vráceno 50 % z částky 1650,- Kč 

plus stravné 350,- Kč  

- pokud dítě odhlásíte od 16. 6. 2022 do 30. 6. 2022, bude vám vráceno 25 % z částky            

1650,- Kč plus stravné 350,- Kč 

- pokud dítě odhlásíte po 30. 6. 2022, bude vám vráceno pouze stravné  

Základní informace: Přihlašování probíhá pouze elektronicky formou vyplnění tabulky              

v odkaze na webu. V rámci přihlášení není třeba nic tisknout a nosit osobně. Šetříme planetu.  

Až v den nástupu je nutné donést vytisknuté, vyplněné a podepsané Potvrzení o zdravotní 

způsobilosti dítěte a Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte. Pozor! Potvrzení o zdravotní 

způsobilosti dítěte je platné 2 roky ode dne vyplnění. Pokud jej tedy má vaše dítě z loňského 

roku stále platné, přineste nám kopii. Všechna potvrzení vám budeme vracet pro další použití 

(jiné tábory a školičky).  

Na letní školičku je vymezeno 42 míst. Po vašem přihlášení obdržíte do 24 hodin potvrzující 

email, že bylo přihlášení úspěšné. Po naplnění kapacity bude na našem webu vyvěšena 

informace, že již není možné se přihlašovat.  

Strava bude pestrá a vyvážená. Jídelníček bude včas zaslán rodičům přihlášených dětí, aby 

mohli s kontaktní osobou řešit možnou náhradu či úpravu stravy z důvodu zdravotních 

omezení (potravinové alergie, alergie na lepek apod.). Denní stravné obsahuje zajištění 

celodenního pitného režimu, dopolední svačinu, oběd a 2 odpolední svačiny.  

Podrobný program letní školičky bude zaslán rodičům přihlášených dětí na emailové adresy 

maximálně měsíc před jejím konáním.  

Kontaktní osoba: Tereza Drvotová Kloubková, terezakloubkova@seznam.cz, 773 188 137 


