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PŘIHLÁŠKA 

k docházce do Dětské skupiny Mateří Doušky 
Hlavním kritériem pro přijetí dítěte do dětské skupiny bude četnost docházky. 

DÍTĚ: 

Jméno a Příjmení dítěte:  .....................................................................................................  

Datum narození:  .....................................................................................................  

Adresa místa pobytu:  .....................................................................................................  

 

RODIČE: 

Jméno a Příjmení matky:  .....................................................................................................  

Adresa místa pobytu
1
:  .....................................................................................................  

Telefon/E-mail:  .....................................................................................................  

 

Jméno a Příjmení otce:  .....................................................................................................  

Adresa místa pobytu
2
:  .....................................................................................................  

Telefon/E-mail:  .....................................................................................................  

JAK ČASTO BUDE VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVOVAT DĚTSKOU SKUPINU? 

☐ každý den dopoledne (6 hod.) 

☐ každý den celý den  

☐ jen některé dny v týdnu dopoledne (6 hod.) 
(označte, prosím, dny) 

 Po Út St Čt Pá 

☐ jen některé dny v týdnu 
(označte, prosím, dny) 

 Po Út St Čt Pá 

                                                           
1
 uveďte, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte 

2
 uveďte, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte 

https://www.google.cz/maps/place/Fr%C3%BDdeck%C3%A1+410/@49.680278,18.66767,404m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4714056aab6a9761:0x8f071e4e3c07b89d?hl=cs
http://www.edlit.cz/


 

 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec 

 tel.: 558 339 016, 605 111 855 
IČO: 025 14 028 

 vratna.magdalena@edlit-human.cz, www.edlit-human.cz 

 

INFORMACE O DÍTĚTI: 

1. Má Vaše dítě nějaké speciální potřeby? (stravovací omezení, alergie, pitný režim, aj.)? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

2. Zde nám, prosím, sdělte další informace – zvyklosti, zvláštnosti či jiné důležité údaje o 

Vašem dítěti, které bychom měli vědět: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Podpisem přihlášky bereme na vědomí, že: 

- přihláška je závazná a v případě přijetí dítěte do dětské skupiny uhradíme, nejpozději 

do 31. 8. 2016 zálohu na školné ve výši 1.000,- Kč, o níž bude snížena první platba 

školného, a která propadá, pokud dítě do skupiny nenastoupí 

- jsme povinni informovat o změně údajů uvedených na této přihlášce 

- v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů udělujeme 

zřizovateli dětské skupiny souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním 

osobních údajů obsažených v tomto formuláři, a to na dobu docházky našeho dítěte do 

Dětské skupiny a dobu archivace dokumentů Dětské skupiny. Bereme na vědomí 

prohlášení zřizovatele, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 

naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny. Zaměstnanci zřizovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost 

o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru 

 

 

V  _____________________ dne   ___________________   __________________  

 podpis 

https://www.google.cz/maps/place/Fr%C3%BDdeck%C3%A1+410/@49.680278,18.66767,404m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4714056aab6a9761:0x8f071e4e3c07b89d?hl=cs
http://www.edlit.cz/

