
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE
K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY V MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA-ČAKOVICE

Informace o dítěti

Bydliště dítěte (trvalý pobyt)

Docházka dítěte

otisk razítka mateřské školy

Jméno (křestní):

Příjmení:

Datum narození:

Ulice, č.p./č.o.:

K zápisu na školní rok (doplní ředitelka MŠ):

Mateřský jazyk:

Státní občanství:

Kód zdravotní pojišťovny dítěte:

Město, část obce:

Celodenní docházka (zakroužkujte volbu)

PSČ:

Volba „ne” znamená, že přihlašujete dítě k polodenní docházceANO      NE

Další údaje

Jméno a příjmení otce:

Jméno a příjmení matky:

Zaměstnavatel otce (adresa, telefon):

Zaměstnavatel matky (adresa, telefon):

Pokud jeden z rodičů nepracuje, uveďte jeho stav k datu nástupu dítěte do mateřské školy

Datum narození:

Datum narození:

Datum narození:

Rodičovská dovolená

Sourozenci

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Formulář pokračuje na další straně STRANA 1 © Městská část Praha - Čakovice, 2016

Nástup do zaměstnání od:

ANO      NE Bez zaměstnání ANO      NE

Rodné číslo:

Místo narození:



PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

PROHLÁŠENÍ RODIČE

Přihlašuji tímto, za podmínky přijetí do mateřské školy, závazně své dítě, jehož osobní údaje jsou uvedeny na
straně 1, k celodennímu / polodennímu *) stravování a zavazuji se, že budu včas odevzdávat příspěvky a oznámím
neprodleně každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků za stravování (např. alergie, diabetes apod.).

Beru na vědomí, že je mou morální povinností uvádět v přihlášce do mateřské školy pravdivé údaje.
Stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s postupem uvedeným na zápisovém lístku, který stanovuje pokyny, jak postupovat
v případě, že mé dítě bude přijato  do více mateřských škol v městské části Praha-Čakovice. Svou volbu mateřské
školy potvrdím do 14 dnů od zjištění této skutečnosti formou zápisového lístku.

V Praze, dne

V Praze, dne

Podpis rodiče (zákonného zástupce)

Podpis rodiče (zákonného zástupce)

*) Nehodící se škrtněte

STRANA 2

Z fondu prací žáčků MŠ Čakovice I, autor Péťa Riedl, květen 2012
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