PŘIHLÁŠKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO JEZÍRKA
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Žádáme o přijetí dítěte do třídy Jezírko provozované Rodinným centrem Studánka, z.s. (Riegrova
318, Tišnov 66601, IČ: 26659042). Péče o děti v Jezírku je provozovánn na základě vázané
živnosti „Péče o děti do tří let věku v denním režimu“.
Přihlašované dítě:
Jméno a příjmení: ………………………………………...

Rodné číslo: ………………………………

Datum a místo narození: …………………………………

zdravotní pojišťovna………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………..
Zákonní zástupci dítěte:
Matka

Otec

Jméno a příjmení: …………………………………

Jméno a příjmení:………………………………….

Datum narození: …………………………………..

Datum narození: …………………………………..

Bydliště: …………………………………………….

Bydliště: ……………………………………………

tel: ……………………………...............................

tel:….………………..………………………..........

e-mail: ………………………………………………

e-mail: ……………………………………………..

Platný ceník péče v Jezírku pro školní rok 2019/2020:
polodenní

celodenní

(7 - 12 nebo 11 - 16)

(7 - 16)

pravidelně 5 dní v týdnu

4 200 Kč/ měsíc

6 000 Kč/ měsíc

pravidelně 4 dny v týdnu

3 700 Kč/ měsíc

5 200 Kč/ měsíc

pravidelně 3 dny v týdnu

3 000 Kč/ měsíc

4 200 Kč/ měsíc

pravidelně 2 dny v týdnu

2 000 Kč/ měsíc

3 100 Kč/ měsíc

pravidelně 1 den v týdnu

1 100 Kč/ měsíc

1 800 Kč/ měsíc

nepravidelná docházka

300 Kč/ den

500 Kč/ den

individuální péče v Jezírku
dítě starší než 18 měsíců

500 Kč/ den

800 Kč/ den

dítě mladší než 18 měsíců

650 Kč/ den

1 000 Kč/ den

DOCHÁZKA
děti starší 2 let

individuální péče - dítě má pro sebe ve třídě jednu pečovatelku, která se stará pouze o něj. Pro děti mladší 2
let je automatická, pro děti okolo dvou let dle individuální potřeby každého dítěte.

Platný ceník stravování:
- celodenní stravné (zkr. CS) – 50 Kč
- dopolední svačina (zkr. DS) – 10 Kč
- oběd (zkr. O) – 30 Kč
- odpolední svačina (zkr. OS) – 10 Kč
Dítě bude z Jezírka kromě zákonných zástupců vyzvedávat (jméno, tel., vztah k dítěti):
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

ROZVRŽENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE:
Datum nástupu dítěte (den, měsíc, rok): ……………………………………………………..
Předpokládaný konec docházky dítěte (den, měsíc, rok): ………………………………...
Zaškrtněte variantu péče, kterou preferujete: - Každodenní

- 1x – 4x v týdnu

Vyplňte plán docházky péče, kterou jste si vybrali:
1) KAŽDODENNÍ
Týdenní plán docházky dítěte:
příchod

den

odchod

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

strava
(zakroužkujte)
CS, DS, O, OS
CS, DS, O, OS
CS, DS, O, OS
CS, DS, O, OS
CS, DS, O, OS

poznámka

2) 1x – 4x V TÝDNU
Zaškrtněte prosím vámi zvolenou variantu:
Počet dní v
týdnu
1x týdně
2x týdně
3x týdně
4x týdně

Celý den

Jen
dopoledne

Požadavek na konkrétní
dny (po, út, st, čt, pá)

strava
(zakroužkujte)
CS, DS, O, OS
CS, DS, O, OS
CS, DS, O, OS
CS, DS, O, OS

V případě docházky dítěte do Jezírka se zavazuji k:
- poskytnutí lékařského vyjádření o zdravotním stavu dítěte a o očkování dítěte
- oznamování veškerých změn údajů týkajících se pobytu dítěte Jezírku a styku dítěte
s rodinou (např. změna bydliště, kontaktů, zdravotního stavu, výskyt alergie, soudně
upravený styk rodičů s dítětem apod.),
- seznámení se s pravidly v Jezírku a jejich respektování.
- Včasnému hrazení částky za hlídání a stravného a to na příslušný měsíc v měsíci
předcházejícím bankovním převodem na účet RC Studánka 230304608/0300 (v případě
nepřítomnosti dítěte se vrací pouze stravné).
Svým podpisem dále dáváme souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje zde uvedené jsou nezbytně nutné
pro vedení povinné dokumentace a evidence péče o děti v Jezírku. Osobní údaje svěřené RC Studánka jsou chráněny
před zneužitím dalšími osobami, nejsou poskytovány dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené
povinnosti. Údaje jsou likvidovány po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby Rodinného
centra Studánka, z.s., případně po skončení lhůty povinného uchovávání dokumentů vyplývající z platných zákonů.
Zpracování osobních dat podléhá pravidlům uvedeným na webových stránkách RC Studánka www. studanka-tisnov.cz.
Bereme též na vědomí, že pořizování fotografií popřípadě audio či video záznamů během všech programů, aktivit a
služeb provozovaných RC Studánka je prováděno za účelem propagace Rodinného centra Studánka, z.s.

Prohlašujeme, že všechny uvedené údaje jsou správné.
V ………………………..

dne ……….............

Podpisy zákonných zástupců: …………………………………………………….
Kontakt: Blanka Mahelová, koordinátorka péče v Jezírku, tel: 775 050 558, e-mail: studanka.jezirko@gmail.com

