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PŘIHLÁŠKA 
 

a) Evidenční list dítěte a zákonných zástupců 

Jméno a příjmení dítěte  

Adresa  

Datum narození  Zdravotní pojišťovna  

 

Jméno a příjmení matky  

Adresa  

Datum narození  Mobil  

Email  Telefon do práce  

Zaměstnavatel 1  

 

Jméno a příjmení otce  

Adresa  

Datum narození  Mobil  

Email  Telefon do práce  

Zaměstnavatel 11  

 

b) Další osoby, které mohou dítě z Mikrojeslí Sluníčko vyzvedávat (kromě výše uvedených zákonných zástupců) 

 Zmocněná osoba č. 1 Zmocněná osoba č. 2 Zmocněná osoba č. 3 

Jméno a příjmení    

Adresa    

Datum narození    

Vztah k dítěti    

Mobil    

 

                                                           
1
 Postavení podpořené osoby na trhu práce:  

1) zaměstnanec/kyně (doložení pracovně-právního vztahu);  
2) OSVČ (potvrzení o evidenci u OSSZ);  
3) student/ka či účastník/ice rekvalifikace (potvrzení o studiu či rekvalifikaci);  
4) nezaměstnaný/á (potvrzení o vedení v evidenci ÚP) 



c) Údaje o zdravotní způsobilosti (vyplňuje zákonný zástupce dítěte) 

Jméno a příjmení dítěte  

Zdravotní stav dítěte  

Alergie  

Léky  

Nemoci  

 

Dítě vyžaduje speciální 

péči v oblasti: 

zdravotní  tělesné smyslové 

Zvyklosti dítěte  

(jídlo, spánek, pleny, …) 

 

Jiná závažná sdělení  

 

d) Očkování dítěte  

Toto potvrzení vydává pediatr zákonnému zástupci na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v souvislosti s podáním žádosti 

k přijetí dítěte. 

Jméno a příjmení  

dětského lékaře 

 

Potvrzuji tímto, že  

výše jmenované dítě 2 

se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování dle očkovacího kalendáře 

řádně plní očkovací plán 

je proti nákaze imunní 

se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

jiné 

 

 

V Třebíči  

 

 

dne  

 

 

podpis 

 

 

razítko 

 

 

                                                           
2
 Nehodící se škrtněte 



e) Režim docházky 

Polodenní  Celodenní  Flexibilní  

Jiný (specifikujte)  

 
 

1 den v týdnu PO ÚT ST ČT PÁ 

2 dny v týdnu PO ÚT ST ČT PÁ 

3 dny v týdnu PO ÚT ST ČT PÁ 

4 dny v týdnu PO ÚT ST ČT PÁ 

5 dnů v týdnu  

Jiný (specifikujte) Možnost náhrady i v jiné dny na základě volné kapacity a po odsouhlasení. 

 

Služba péče o dítě v mikrojeslích je zdarma.  

 

f) Stravování 

 vlastní dovážený 

Dopolední svačina  x 

Oběd   

Odpolední svačina  x 

 

Možnost stravování zahrnuje pouze oběd.  

 

 

Prohlášení zákonných zástupců k osobním údajům: 

 Dáváme svůj souhlas Třebíčskému centru, z. s., které je zřizovatelem Mikrojeslí Sluníčko, aby evidovala 
osobní údaje a osobní citlivé údaje, včetně rodného čísla našeho dítěte, ve smyslu všech ustanovení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb.,  
o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné 
dokumentace, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pro jednorázové akce, možné pojištění dětí a pro 
jiné účely související s běžným chodem mikrojeslí. Souhlas poskytujeme na celé období docházky dítěte do 
Mikrojeslí Sluníčko, Třebíč a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace v mikrojeslích 
archivuje.  

Rovněž souhlasím s pořizováním a zveřejňováním obrazových záznamů, videozáznamů a audiozáznamů mé 
dcery/mého syna pro účel prezentace Mikrojeslí Sluníčko, Třebíč a Třebíčského centra, z.s. 

V Třebíči dne ………………………… 

Podpisy zákonných zástupců: 

 

 

Matka ……………………………………………     Otec …………………………………………… 


