Přihláška dítěte k zápisu do školky / jeslí

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte,
rodné číslo
Bydliště dítěte

Zdravotní pojišťovna
Alergie a jiná
onemocnění
Léky a jejich dávkování
Jiná sdělení
/jak dlouho spinká, nosí
plenky atd. /

Rodiče – jméno- příjmení- telefon- email
Otec:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Matka:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Další osoby oprávněné vyzvednout dítě ze školičky- jméno- příjmení- číslo o.p
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon pro případ náhlé nevolnosti a onemocnění……………………………………………

Závazně přihlašuji dítě k tomuto typu docházky…………………..……………na školní rok ……………………….
Datum nástupu dítěte do školičky…………………..……………………….……………….
Adaptační období proběhne v termínu: ……………………………………………………

• Při zápisu se platí nevratná záloha 2 000 Kč, která bude odečtena z platby za první měsíc
docházky.
• Nedílnou součástí této přihlášky je ceník a provozní řád.
• Z provozních ani ekonomických důvodů není možné v případě nemoci či dovolené školkovné
snižovat či jinak upravovat. V případě docházky dítěte pouze některé dny v týdnu lze řádně
omluvené neodchozené dny nahradit, a to nad rámec zvolené docházky, nejpozději však
v následujícím měsíci. U pravidelné každodenní docházky, kdy není možnost nahradit si
zameškané dny, vám bude odečteno pouze stravné ve výši 70 Kč denně. Typ docházky
(cenový program) se sjednává na školní rok - tj. od 1. září do 31. srpna,před nástupem
dítěte do školičky a zvolený typ docházky lze měnit pouze písemně a to se souhlasem
školičky i zákonného zástupce.
• Školkovné a stravné na další měsíc je nutno uhradit předem, vždy nejpozději k 28. dni
předchozího měsíce, dle typu docházky a aktuálního ceníku, a to hotově ve školičce, nebo
převodem na bankovní účet / číslo bankovního účtu je uvedeno na faktuře /. Při platbě
převodem uveďte do zprávy pro příjemce jméno Vašeho dítěte. Penále za prodlení činí 0,5%
z fakturované částky za každý den prodlení.

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této přihlášce jsou pravdivé a že jsem
nezamlčel/a žádnou důležitou skutečnost. Dále stvrzuji, že závazně přihlašuji
své dítě k výše uvedenému typu docházky do školičky Neználek a že jsem
vzal/a na vědomí podmínky storna.

Podpis zákonného zástupce…………………………

Datum…………………

Prohlašuji, že dítě je řádně očkováno a je způsobilé pro pobyt v kolektivu.
Vyjádření ošetřujícího lékaře………………….......

Datum……………………

(razítko a podpis)

Souhlas rodičů s fotografováním dítěte:
Souhlasím s tím, aby během pobytu ve školičce a na jejích akcích byly pořizovány fotografie
mojí dcery/syna. Tyto fotografie budou použity pro dokumentaci školičky a dále budou
prezentovány ve zvláštní sekci FB stránek školičky, která bude zpřístupněna pouze
rodičům.
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