PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY JEZÍRKO
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Žádáme o přijetí dítěte do Dětské skupiny Jezírko (Riegrova 318, Tišnov 66601) provozované
Rodinným centrem Studánka, z.s., (sídlo RC Studánka: Riegrova 318, Tišnov; IČ: 26659042).
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: ……………………………………………..

Bereme na vědomí, že v případě přijetí dítěte budeme hradit poplatek skládající se z „příspěvku
na péči“ a z „příspěvku na stravu“. Příspěvek na péči je možno uplatnit jako slevu na dani podle
ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. Oba příspěvky jsou splatné do 25.dne
předchozího měsíce.
Platný ceník „Příspěvku na péči“ v Dětské skupině Jezírko pro školní rok 2022/2023:
Polodenní (7 – 12)

Celodenní (7 – 16)

pravidelně 5 dní v týdnu

3 000 Kč/ měsíc

4 000 Kč/ měsíc

pravidelně 4 dny v týdnu

2 500 Kč/ měsíc

3 400 Kč/ měsíc

pravidelně 3 dny v týdnu

2 000 Kč/ měsíc

2 800 Kč/ měsíc

pravidelně 2 dny v týdnu

1 500 Kč/ měsíc

2 200 Kč/ měsíc

pravidelně 1 den v týdnu

1 000 Kč/ měsíc

1 600 Kč/ měsíc

nepravidelná docházka

400 Kč/ den

600 Kč/ den

individuální péče v Jezírku
dítě starší než 18 měsíců

600 Kč/ den

900 Kč/ den

dítě mladší než 18 měsíců

750 Kč/ den

1 100 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 „Příspěvku na stravu“:
- celodenní stravné (zkr. CS) – 55 Kč/ den
- dopolední svačina (zkr. DS) – 10 Kč/ den
- oběd (zkr. O) – 35 Kč/ den
- odpolední svačina (zkr. OS) – 10 Kč/ den

ROZVRŽENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE:
Datum nástupu dítěte (den, měsíc, rok): ……………………………………………………..
Předpokládaný konec docházky dítěte (den, měsíc, rok): ………………………………...
Zakroužkujte variantu péče, kterou preferujete (Každodenní nebo 1x – 4x v týdnu) a vyplňte plán
docházky varianty, kterou jste si vybrali.
1) KAŽDODENNÍ - vyplňte požadovanou délku docházky v jednotlivých dnech
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

DALŠÍ PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
Po podání přihlášky budete kontaktování e-mailem nebo telefonicky koordinátorkou Jezírka a
informováni o možnostech přijetí a dalším postupu. K úspěšnému přijetí bude potřeba ještě doložit
následující vyplněné tiskopisy, které jsou ke stažení na webu RC Studánka, nebo fyzicky v Jezírku:
•
•

evidenční list dítěte (jeho součástí je lékařem potvrzená způsobilost dítěte navštěvovat
dětskou skupinu a také splnění povinného očkování)
potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů dítěte (je potřeba nechat potvrdit
zaměstnavatelem; u OSVČ se dokládá čestné prohlášení)

Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o
poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině Jezírko“ mezi zákonnými zástupci dítěte a Rodinným
centrem Studánka.
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 pravdivé.
V ………………………..

dne ……….............

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

