
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK NA ŠK. ROK 2019/2020 
 

 
Žádáme o přijetí dítěte do Dětské skupiny Potůček (Květnická 821, Tišnov 66601) 

provozované Rodinným centrem Studánka, z.s. (sídlo RC Studánka: Riegrova 318, Tišnov 

66601, IČ: 26659042). 

 

Přihlašované dítě: 

Jméno a příjmení: …………………………………. Rodné číslo: ……………………………… 

Datum a místo narození: ……………………………………………………………………………… 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Zákonní zástupci dítěte: 

Matka       Otec 

Jméno a příjmení: ………………………………… Jméno a příjmení:………………………… 

Datum narození: ………………………………….. Datum narození: …………………………… 

Bydliště: ……………………………………………. Bydliště: …………………………………… 

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

e-mail: ……………………………………………… e-mail: ……………………………………… 

 

 

Osobní údaje zde uvedené jsou nezbytně nutné pro vedení povinné dokumentace a evidence 

péče o dítě v dětské skupině. Jsou požadovány buď ze strany zákona č.247/2014 Sb. o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, nebo ze 

strany poskytovatele dotace. 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 podmínek poskytnutí dotace. Zpracování 

osobních dat podléhá pravidlům uvedených v zápatí webových stránek RC Studánka www. 

studanka-tisnov.cz. 

 

Bereme na vědomí, že pořizování fotografií popřípadě audio či video záznamů během všech 

programů, aktivit a služeb provozovaných RC Studánka je prováděno za účelem propagace 

služeb Rodinného centra Studánka, z.s., Riegrova 318, Tišnov 66601. RC Studánka se 

zavazuje nakládat se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte. 

 



Bereme na vědomí, že v případě přijetí dítěte budeme hradit „příspěvek na stravovací 

služby“ (částka se při nepřítomnosti dítěte nevrací a nebude ji možno odečítat z daně z příjmu 

- jedná se o příspěvek na zajištění stavy a nikoli o „školkovné“). 

 

V Potůčku umožňujeme jak celotýdenní docházku, tak docházku na 2 - 3 dny v týdnu. Způsob 

docházky nemá vliv na pořadí při přijetí. Prosím zakroužkujte, o jaký typ docházky máte 

předběžně zájem: 
 

1. docházka 4 - 5 dní  v týdnu - 1 500 Kč/ měsíc 

2. docházka 2 - 3 dny v týdnu - 1 200 Kč/ měsíc 

3. dítě zahájí docházku později - 800 Kč/ měsíc. Předpokládaný nástup………………… 

 

Prohlašujeme, že všechny uvedené údaje jsou správné a pravdivé, a že neprodleně ohlásíme 

jejich případnou změnu. 

 

 

V ………………………..      dne ………............... 

 

 

Podpisy zákonných zástupců: ……………………………………………………. 

 

 

 

DALŠÍ PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

 

V týdnu 24. 6. – 28.6. 2019 budete informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo vaše dítě 

vybráno k přijetí. Zároveň Vás vyzveme k dodání dokumentů nutných pro přijetí dítěte do 

dětské skupiny. Bez dodání níže zmíněných dokumentů nebude moci být dítě přijato. Nutné 

dokumenty jsou: 

1. potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče 

podali přihlášku (to rodiče obdrží od příslušných MŠ v rámci přijímacího řízení) 

2. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (ke stažení na webu RC Studánka) 

3. potvrzení o vazbě obou rodičů na trh práce 

• u zaměstnanců, studujících a evidovaných na úřadu práce na formuláři, 

který je také ke stažení na webu RC Studánka 

• pro OSVČ je potřeba doložit potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na 

sociálním pojištění za rok 2018. 

4. potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pouze pokud ani jeden 

z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt) 

Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o 

poskytnutí péče o dítě v dětské skupině Potůček“ mezi zákonnými zástupci dítěte a 

Rodinným centrem Studánka. 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Kateřina Hromčíková – manažerka Dětské skupiny Potůček 
tel. 777 706 723, e-mail: studanka.potucek@gmail.com, www.studanka-tisnov.cz (záložka Péče o děti) 

mailto:studanka.potucek@gmail.com
http://www.studanka-tisnov.cz/

