Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
DO DĚTSKÉ SKUPINY MINIAKTIVITY
Jméno a příjmení žadatele:

, RČ:

Trvalé bydliště:
Tel.:

,
,

, E−mail:

,

Údaje o druhém rodiči dítěte:
Jméno a příjmení:

, RČ:

Trvalé bydliště:
Tel.:

,
,

, E−mail:

,

Tímto žádám o přijetí níže uvedeného dítěte do DS ve školním roce 2020/21:
Jméno a příjmení dítěte:

, RČ:

,

Datum narození :_____________________________________________________________,
Trvalé bydliště:

,

Zdravotní pojišťovna:
(dále jen „dítě“

,
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Žádám o zajištění péče o dítě v níže uvedeném rozsahu:
a) Každodenní celodenní
b) Každodenní polodenní
c) Jiná varianta: ……………………………………………….
Dítě je:
a) Bez plen
b) S plenou na spaní
c) S plenou celý den
Samoobsluha:
a) Dítě se nají samo
b) Dítě se nají s dopomocí
c) Dítě je potřeba krmit
Komunikace:
a) Dítě komunikuje na úrovni svého věku
b) Dítě si dokáže říci, co potřebuje
c) Dítě nekomunikuje, ale rozumí
d) Dítě nekomunikuje a nerozumí
Vazba na trh práce od 1. 9. 2020: (hodící se podtrhněte)
Zákonný zástupce č. 1:
na MD, pracující, návrat do zaměstnání po MD, student, evidovaný na ÚP
Zákonný zástupce č. 2:
na MD, pracující, návrat do zaměstnání po MD, student, evidovaný na ÚP
Žádám o umístění dítěte do DS z důvodu:
a) Dítě nepřijali do MŠ
b) Dítě nesplňuje věk na nástup do MŠ
c) Preferujeme DS
d) Jiné: ……………………………………
Odkud jste se o nás dozvěděli?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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Žadatel prohlašuje, že uvádí pravdivé informace. V případě uvedení nepravdivých údajů se
vystavuje riziku nepřijetí dítěte do DS. V případě zjištění nepravdivých údajů po přijetí
dítěte do DS je vedení oprávněné dítě z dětské skupiny vyloučit. Žadatel dále prohlašuje, že
se seznámil s Provozním řádem a Plánem péče o dítě, které jsou dostupné na stránkách
www.krasovska.cz/detske-centrum a v případě přijetí dítěte do DS se zavazuje tyto
dokumenty vždy v jejich platném znění dodržovat.
Vyplněním žádosti nevzniká nárok na přijetí dítěte do dětské skupiny. O přijetí dítěte do
dětské skupiny bude rodič informován prostřednictvím E-mailu.
Poskytnuté osobní údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou
zpracovávány na základě zákona 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem evidence a zpracování žádosti o přijetí
dítěte do DS MiniAktivity.

………………………...
Jméno žadatele ( hůlkovým písmem)

…..…….……………….
Podpis žadatele
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PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO DS MINIAKTIVITY
-

Řádné očkování doložené lékařským potvrzením

-

Dodání potvrzení podpořené osoby na trhu práce

-

Souhlas s Plánem péče a výchovy a Provozním řádem DS
(Dokumenty k vyplnění obdrží pouze přijaté děti)

ZÁPIS se uskuteční v pondělí 11. 5. 2020 od 9:00 do 10:00 hod
a 8. 6. 2020 od 15:00 do 16:00 hod
Dostavte se v jednom z termínů do dětské skupiny MiniAktivity a podívejte se na naše prostory.
S sebou si přineste vyplněnou žádost o umístění dítěte do DS a rodný list dítěte.
O přijetí/nepřijetí dítěte do DS rozhoduje vedení dětské skupiny MiniAktivity s ohledem na
volnou kapacitu. V případě nepřijetí dítěte budete zařazeni do pořadníku čekatelů.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte prostřednictvím E-mailu
nejpozději 19. 6. 2020
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