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PŘIHLÁŠKA DO SAMOSTATNÉ TŘÍDY PRO TODDLERY (od 2 do 3 LET) 
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
  

 
I. ÚDAJE O DÍTĚTI 

 
Jméno a příjmení: …...………………………………………………………………………………… 
 
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození: ……………………………………… Státní občanství: ……………… 
 
Rodné číslo:…………………………………. 
 
Spádová mateřská škola, kam dítě patří dle místa trvalého bydliště: 
Prosíme o celý název a kompletní adresu 

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

II. ÚDAJE O RODIČÍCH 
 

MATKA 
Titul, jméno a příjmení:  …..……………………………………………………………………… 
 
Adresa: .……………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………. Email: …………….……………….…………………… 
 
 
OTEC 
Titul, jméno a příjmení: …..………………………………………………………………………… 
 
Adresa (je-li jiná):.………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ……………………………………. Email: …………….……………….……………………. 
 
 

Uděluji výslovný souhlas ke zpracování výše uvedených osobních údajů pro potřeby 
MŠ Sofie za účelem registrace dítěte k zápisu do mateřské školy  ANO / NE 
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III. DOCHÁZKA A ŠKOLNÉ 

 

Třída je samostatný prostor pro děti s programem od 8.00 do 12.30, případně do 15.00, se dvěma učiteli 

na třídu v případě docházky více než 4 dětí. Kapacita třídy je 8 dětí: 
 

Docházka do 12,30 Docházka do 15,00 

děti od 3 let 
 

Zaškrtněte  zaškrtněte 

1 den     3 000 Kč     

2 dny     5 000 Kč     

3 dny     7 400 Kč       8 800 Kč   

5 dní     9 400 Kč      12 500 Kč   

 
Docházkou je míněna přítomnost dětí ve školce v po sobě jdoucích dnech, třídenní docházka je 
obvykle pondělí až středa, dvoudenní docházka typicky čtvrtek pátek.  
 
Ve školném nejsou zahrnuty náklady na: 

- pleny (každé dítě zajišťuje vlastní značku, včetně ošetřující kosmetiky) 

- obědy 

 

REGISTRAČNÍ A REZERVAČNÍ POPLATKY 

Registrační poplatek činí 1 000 Kč pro každé nově zapsané dítě. Registrační poplatek je splatný 

nejpozději do 5 dnů od podání závazné přihlášky na základě vystaveného dokladu. Pouze na základě 

registrace a po úhradě registračního poplatku dochází k přípravě smlouvy o poskytování předškolního 

vzdělávání.  

Rezervační poplatek ve výši měsíčního školného je splatný nejpozději do 5 dnů od podpisu Smlouvy o 

poskytování předškolního vzdělávání a po jeho uhrazení je vydáno registrační číslo potvrzující zápis 

dítěte do MŠ Sofie. Rezervační poplatek na nový školní rok se vztahuje na všechny děti, i ty již do MŠ 

Sofie chodící. Registrační i rezervační poplatky jsou nevratné, v případě nenastoupení dítěte do MŠ 

Sofie propadají. V případě nástupu do MŠ Sofie je rezervační poplatek odečten z poslední splátky 

školného v daném školním roce. 

V případě uhrazení školného na školní rok 2021/2022 do 30.6.2021 poskytujeme slevu ve výši 5%.  

V případě uhrazení školného na 1. pololetí školního roku 2021/2022 (školné za měsíce září-leden) do 
31.8.2021 poskytujeme slevu ve výši 3%.  

V případě uhrazení školného na 2. pololetí školního roku 2021/2022 (školné za měsíce únor-červen) do 
31.1.2022 poskytujeme slevu ve výši 3%. 

V případě docházky sourozence dítěte, již v MŠ Sofie zapsaného, poskytujeme slevu ve výši 10% na 
školné 2. dítěte.  
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IV. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 

Na přijetí k docházce do MŠ Sofie není právní nárok. Přednost mají děti s přihláškou s dřívějším datem 

podání závazné přihlášky, děti s platnou rezervací místa v 1.ročníku v ZŠ, děti se zvolenou docházkou na 

5 dnů, sourozenci dětí docházejících do MŠ nebo ZŠ Sofie, děti, které absolvovaly herny pro děti do 3 let 

z minulých školních let (v tomto pořadí).  

Datum požadovaného nástupu: …………………………………………….. 

 

 

Datum: …………………………     Podpis rodiče: ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ochrana osobních údajů 

Získané osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služby (smlouvy o studiu na základní škole Sofie uzavřené mezi Vámi 
a námi). Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání 
emailové zprávy na adresu: oou@ms-sofie.cz. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které 
zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní 
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 
 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 
• právo osobní údaje opravit či doplnit; 
• právo požadovat omezení zpracování; 
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
• právo požadovat přenesení údajů; 
• právo na přístup k osobním údajům; 
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po 

nabytí jeho účinnosti. 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O DÍTĚTI 

 
Budeme velmi rádi, pokud nám poskytnete doplňující informace o Vašem dítěti. Umožní nám to jej co 

nejdříve poznat a usnadnit mu adaptování se na pobyt v MŠ Sofie. 

Rodný jazyk:    …………………………………...…………… 
Znalost anglického jazyka  ANO / NE 
Sourozenci (počet, věk, pohlaví)  …………………………………...…………… 
 

Jaké činnosti Vaše dítě s oblibou dělá? 

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

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

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

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

 

Jak byste charakterizovali temperament svého dítěte? 

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

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

 

Jaké jsou spací návyky Vašeho dítěte (jak rádo usíná, chodí spát po obědě…)? 

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

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

 

Jaké jsou stravovací návyky Vašeho dítěte (jaké jídlo má/nemá rádo,….)? 

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

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

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

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

 

Zdravotní omezení, nemoci, alergie? 

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

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

 

Co jiného byste nám rádi o Vašem dítěti sdělili? 

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

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

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

 

Co očekáváte od docházky do batolecí třídy?  

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

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

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

 


