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Přihláška a evidenční list dítěte
na školní rok 2019/20

Centrum mladé rodiny
Milísek, z.s. – Jesličky Milísek

Sažinova 763, Milevsko

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………..

Trvalý pobyt: …………………..……………………………………………………………….

Datum narození: ……………………. Rodné číslo: ………………………… Stát. obč.: ……..

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………. Mateřský jazyk: ………………..

Dětský lékař: ……………………………. Tel.: ……………………………………………….

Termín zahájení docházky: …………………………………………………………………….

Jméno a příjmení:                     Matka: Otec:

……………………………………………………………..   …………………………………..

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

Trvalý pobyt: …………………………………………….     ……………………………..……

…………………………………………………………….   …………………………………..

Kontaktní adresa: …………………………………………  …………………………………...
(je-li odlišná od trvalého pobytu)
…………………………………………………………….  …………………………………..

…………………………………………………………….  …………………………………..

Telefon: …………………………………………………..   …………………………………...

Zaměstnavatel ....................................................................  ........................................................

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

VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z JESLIČEK:

Jesličky Milísek vykonávají dohled nad dítětem od doby, kdy certifikovaná chůva převezme
dítě od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy chůva dítě předá
jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na
základě následujícího písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte:



příjmení                       jméno          rok narození

příjmení                                                                 jméno                                  rok narození
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OSOBY POVĚŘENÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z JESLIČEK:

příjmení                       jméno          rok narození

příjmení                                                                 jméno                                  rok narození

KONTAKTNÍ TELEFON PRO PŘÍPAD AKUTNÍHO SDĚLENÍ:

                                                                                             

         

        

Volba tarifu:

        Malý tarif (1800,-Kč)                                                     Velký tarif (2600,-Kč)

Jiná závažná sdělení o dítěti (výchovná): 

……………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………..

Alergie (potravinové):
……………………………………………………………………………………………...........

Beru na  vědomí, že osobní údaje, které vyplněním tohoto dokumentu poskytuji  nestátnímu
neziskovému zařízení Centru mladé rodiny Milísek, z. s., IČ 22835873, sídlem Sažinova 763,
399 01 Milevsko (dále jen „Centrum“), zpracovává Centrum jen za účelem plnění smlouvy,
na  jejímž  základě  navštěvuje  dítě  zařízení  péče  o  dítě  –  Jesličky  Milísek,  které  Centrum
provozuje.  Centrum  zpracovává  osobní  údaje  v tomto  dokumentu  uvedené  v souladu
s právními předpisy. 
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Svým podpisem stvrzuji, že jsem si přečetl/a Informace o ochraně osobních údajů, které jsou
dostupné  na  webové  stránce  organizace,  nebo  mi  na  mou  žádost  byly  tyto  informace
předloženy v tištěné podobě k nahlédnutí při podpisu této přihlášky. 

Jsem si vědom/a své povinnosti nahlásit Centru případné změny osobních údajů, které jsem
v této Přihlášce uvedl/a.

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

Podpis rodiče (zákonného zástupce): ………………………………………………….


