zde nalepte
fotografii dítěte

Přihláška

do programu Jesle
Údaje o dítěti
Jméno a příjmení:

Místo narození:

Adresa (trvalé bydliště):
Adresa (kontaktní adresa):
PSČ:

Státní příslušnost:

Datum narození:

Rodné číslo:

Zákonný zástupce
Jméno, příjmení, tituly:
e-mail:

tel:

Adresa (pouze, je-li jiná než u dítěte):

Zákonný zástupce
Jméno, příjmení, tituly:
e-mail:

tel:

Adresa (pouze, je-li jiná než u dítěte):

Další důležité informace o dítěti
Sourozenci (jména, věk, navštěvují-li Duhovku - uveďte instituci):

Zkušenost dítěte s docházkou do kolektivu ANO - NE (pokud ano, prosím uveďte)

Zkušenost dítěte s Montessori pedagogikou ANO - NE (pokud ano, prosím uveďte)

Případná znalost angličtiny (zkušenosti):
Jakékoli další údaje o dítěti, které považujete za důležité:

Proč jste se rozhodli přihlásit dítě do programu Jesle?

Co od programu Jesle očekáváte?

Jak jste se o programu Jesle dozvěděli?

Prohlášení zákonných zástupců

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce / učiteli mateřské školky výskyt přenosné choroby
v rodině nebo nejbližším okolí, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby,
s níž dítě přišlo do styku.
Bereme na vědomí, že v případě uvedených nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí
dítěte.
Žádáme o přijetí do programu Jesle od data ....................................................................................................
do programu:

3 dopoledne (po, út, st)

3 celé dny (po, út, st)

5 dopoledne (po - pá)

5 celé dny (po - pá)

Souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem evidence uchazečů o přijetí
do Mateřské školy Duhovka s.r.o., Pevnostní 657/6, 160 00 Praha 6 - Střešovice. Podpisem souhlasíme,
z titulu zákonných zástupců, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby.

V Praze dne: ................................. Podpisy zákonných zástupců: ....................................................................
Poznámky:
Přihlášku doručte na adresu školy - poštou, e-mailem (scan originálu) nebo osobně - k rukám ředitele školy.
Bez fotografie dítěte nelze přihlášku akceptovat (můžete přiložit fotografie celé rodiny).
Veškeré údaje považujeme za důvěrné a nejsou nijak zveřejňovány.

