PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA Green Tree
Mlýnská 477
Ústí nad Labem
403 31
Informace o dítěti:
Jméno a příjmení:

Místo narození:

Datum narození

Státní občanství

Bydliště
Mateřský jazyk

Kód zdravotní pojišťovny dítěte

Informace o rodičích:
Jméno a příjmení matky

Jméno a příjmení otce

adresa

adresa

zaměstnavatel

zaměstnavatel

kontaktní telefonní číslo
e-mail

kontaktní telefonní číslo
e-mail

rodné číslo

jméno a příjmení

rodné číslo

telefon

jméno a příjmení

rodné číslo

telefon

rodné číslo

Osoby pověřené rodičem vyzvedávat dítě:

Docházka:
5 dní v týdnu (Full Tree)
nepravidelná docházka
GreenTree Club - družina

Green Tree bus:
každý den
nepravidelně

(Day Tree)

Prohlášení rodičů:
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo
nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby s níž dítě přišlo
do styku. Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí
dítěte, nebo je vyloučit z mateřské školy bez nároku na vrácení zálohy.
V ……………………dne……………

podpis matky, otce (zákonného zástupce)…………………………

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jsou odchylky od psychomotorického vývoje?
Trpí dítě chronickým onemocněním?
Je potřeba speciální výchovy?
Je potřeba speciálního režimu?
Bere dítě pravidelně léky?
Může se dítě účastnit speciálních akcí př.: výlety, plavání, apod.?
Je dítě pravidelně očkováno?
Jde o integraci postiženého dítěte do mateřské školy?
O jaké postižení se jedná:
Jiná sdělení lékaře:

Doporučuji - nedoporučuji* přijetí dítěte do mateřské školky.
datum:
podpis a razítko lékaře:

ano
ano
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ano
ano
ano
ano
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ne
ne
ne
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ne
ne
ne

PODMÍNKY PRO ZÁPIS DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dávám svůj souhlas mateřské škole Green Tree ke zpracování mnou poskytnutých osobních
údajů včetně rodných čísel ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných čísel
v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění. Souhlas poskytuji na celé období
docházky mého dítěte do MŠ a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se dokumentace na
škole archivuje. Škola nesmí tyto údaje
poskytnout dalším osobám a úřadům s výjimkou zákonem stanovených případů.
Souhlasím se zaplacením registračního poplatku - zálohy ve výši 10 000,-Kč pro pravidelnou
každodenní docházku a 5 000,-Kč pro nepravidelnou docházku a družinu, který mi bude
vrácen po ukončení minimálně jednoho školního roku (školní rok je od 1.září do 31. srpna),
nebo bude převeden na následující školní rok, v případě, že mé dítě bude v následujícím roce
do MŠ opět docházet. O ukončení školní docházky žádají rodiče vždy písemně a to dva
měsíce předem, pokud dítě neodchází z důvodu nástupu na základní školu. V případě odchodu
na základní školu stačí předložit rozhodnutí o přijetí na ZŠ. Ukončení docházky dítěte lze
kdykoliv v průběhu roku, ale bez nároku na vrácení registračního poplatku.
Dítě mohu zapsat do MŠ během celého školního roku, pokud není MŠ plně obsazena po
složení registračního poplatku. Zápisem dítěte do MŠ se zavazuji k minimální docházce dítěte
na období jednoho školního roku. Dále se zavazuji, že budu pravidelně platit měsíční školné a
to po celou dobu docházky mého dítěte do MŠ. Za dobu absence mého dítěte v MŠ nelze
požadovat finanční vyrovnání bez ohledu na důvod absence. V případě dlouhodobé absence
lze požádat o slevu, která bude eventuelně poskytnuta na základě zvážení závažnosti důvodů
absence a to pro každý případ individuálně.
Školné bude placeno formou předplatného. Měsíční platby mohou být prováděny bez
hotovostně na účet mateřské školy nebo v hotovosti v MŠ nejpozději do 25. předchozího
měsíce. Platí pro všechny typy docházky. Měsíční školné je propočítáno tak, aby pokrylo
veškeré výdaje spojené s pobytem dítěte v MŠ a zahrnuje veškorou stravu, pitný režim a
celodenní akce pořádané v rámci MŠ. Školné je rozděleno do 12 měsíčních splátek, včetně
letních a vánočních prázdnin a státních svátků bez vyjímky, proto za tato období nelze
požadovat slevu.
Datum nástupu dítěte do Green Tree kindergarten: ....................................
V ……………………, dne ………….... podpis zák. zástupce …………….………..

