PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO DĚTSKÉ SKUPINY
1. ÚDAJE O DÍTĚTI
Jméno a příjmení dítěte: …...……………………………………………………………..………………………..………………………..……..
Datum narození: ……………………..……..…………

Státní občanství: …………………………………………………….………..

Mateřský jazyk: ……………………..….…..…….……

Jiné jazyky, kterými dítě hovoří: …………..…………………………..

2. ÚDAJE K DOCHÁZCE DÍTĚTE
Plánovaný nástup od: ...……………………………………………….………………………………………………….………..………………..
Máme zájem o docházku na tento počet dní (2 až 5): ..……………………………………………………………..………………..
Preferované jsou tyto dny:

 pondělí

 úterý

 středa

 čtvrtek

 pátek

(při docházce kratší pěti dní bude maximálně zohledněn Váš požadavek na preferované dny v rámci možností a kapacity dětské skupiny, avšak nelze
jej stoprocentně zaručit. Konkrétní dny docházky budou stanoveny v rámci smlouvy o poskytování služby péče o dítě)

Předpokládáme/plánujeme budoucí navýšení docházky:
 NE

 ANO – na kolik dní? ………………. od kdy? ………………….……………..

Má dítě nějaké zdravotní omezení nebo speciální potřeby:
…………………………………………………..………………………………………………………………………..……….……………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………..……….……………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………..….…………………………………
Zájmy dítěte:
…………………………………………………..………………………………………………………………………..….…………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………..….…………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………..…….………………………………
Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:
…………………………………………………..………………………………………………………………………..…………….………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………..………….…………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………..………….…………………………
Kde jste se o nás dozvěděli a proč jste si vybrali naše zařízení:
…………………………………………………..………………………………………………………………………..………………….…………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………..………………….…………………
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3. ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH
MATKA
Titul, jméno a příjmení: ...……………………..……………………………….………………………………………….………………………..
Trvalé bydliště: .………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Adresa pro doručování: .…………………………………………………….…..………………………………………………..………………..
( pokud je odlišná od trvalého bydliště)

Telefon: …………………………….….………………

Email: ………….…….……….………….……………..…………………………….

OTEC
Titul, jméno a příjmení: ...……………………..……………………………………………………..…………………….………….…………..
Trvalé bydliště: .……………………………………………………………..…….…………………………………………………..………………..
Adresa pro doručování: .…………………………………………………….…..………………………………………………..………………..
( pokud je odlišná od trvalého bydliště)

Telefon: ……………………………..…………………

Email: ………….….……….………….…………………….…….………………….

4. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE
Po předání této přihlášky a přijetí dítěte do dětské skupiny MŠ V Oboře Vám bude vystaven daňový doklad
na registrační poplatek ve výši 2000 Kč. Datum úhrady poplatku je datem přijetí přihlášky.
Před nástupem do školky doporučujeme v průběhu 4 měsíců alespoň 5x navštívit Montessori dílničky, aby se
dítě (i rodiče) seznámilo s prostředím a lépe adaptovalo. Pokud již dílničky navštěvujete, uveďte prosím od
kdy (přibližně) ………………………………………….
Děti, které jsou připravené k nástupu do školky, budou přijímány podle následujících kritérií:
1. základním kritériem je datum uhrazení registračního poplatku
2. v případě stejného data uhrazení poplatku mají přednost sourozenci dětí, které navštěvují MŠ
V Oboře nebo ZŠ V Oboře
Nejpozději 2 měsíce před nástupem do MŠ V Oboře je nutné uzavřít smlouvu o poskytování služby péče o
dítě. Pokud se tak nestane, bude Vaše místo nabídnuto jinému zájemci.
V případě, že Vám místo z kapacitních důvodů nebude nabídnuto, bude Vám registrační poplatek vrácen.
Pokud nabídnuté místo nepřijmete, registrační poplatek propadne zřizovateli dětské skupiny.
5. CENÍK ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO
Školné je stanoveno na celý školní rok od 1. září do 31. srpna. V případě nástupu v průběhu školního roku se
školné počítá od začátku kalendářního měsíce, v němž dítě nastoupilo. Aktuální ceník je uveden na
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www.msvobore.cz. Dětská skupina je otevřena v pracovní dny od 7:15 do 16:30 hod s výjimkou českých
státních svátků a zimních a letních prázdnin (bez náhrady), které jsou stanoveny na:
a) zimní prázdniny: 6 - 7 pracovních dní (Vánoce a Nový rok)
b) letní prázdniny: ca 10 pracovních dní obvykle v době celozávodní dovolené společnosti Škoda-Auto
Školné je možné platit v měsíčních splátkách vždy nejméně 7 pracovních dní před začátkem měsíce, na který
je splátka určena.
Registrační poplatek se nezapočítává do úhrady školného.
V ceně školného není započítáno stravné. Ceník stravného je uveden na www.msvobore.cz. Děti mohou mít
po dohodě vlastní stravu.
Daňové doklady jsou vystavovány na adresu trvalého bydliště matky, je-li adresa otce odlišná. Daňové
doklady jsou zasílány pouze elektronicky.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili s informacemi v tomto dokumentu a námi uvedené údaje jsou pravdivé.
Bereme na vědomí, že v případě přijetí k pravidelné docházce do MŠ V Oboře se stává tato přihláška
závaznou. Současně se zavazujeme, že po oznámení přijetí ze strany zřizovatele uzavřeme s tímto zařízením
smlouvu na celý školní rok nebo na zbývající část školního roku.

V…………….……………….dne………………..……

………....…………………………………………..………………………………………..
Podpisy zákonných zástupců

Veškeré Vámi poskytnuté údaje slouží pro účely přijímacího řízení a bude s nimi zacházeno dle zákona č.101/2000 Sb.o ochraně
osobních údajů.
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