PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA
K Nádraží 104, 253 01 Hostivice, IČO: 043 79 314
Žádám o přijetí tohoto dítěte do mateřské školy Husovy ZŠ a MŠ SMĚROVKA
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Zdravotní pojišťovna:…………………………………..
Žádost podává zákonný zástupce:

Matka

Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště: …………………………………………………………………………………………….
Zaměstnání
Telefon:……………………………….. email:………………………………………………………………..

Otec
Příjmení a jméno:……………………………………………………………………………………..
Datum narození:……………………………………………………………………………………….
Bydliště:………………………………………………………………………………………………
Zaměstnání:……………………………………………………………………………………………
Telefon:……………………………………… email:…………………………………………………………
K zápisu od
s celodenní docházkou: *

s polodenní docházkou: *
Po

Út

St

čt

Pá

Datum podání žádosti
podpis žadatele
(nejlépe obou zák.zástupců)

PLNÁ MOC k zastupování zákonných zástupců
(rodičů) při vyzvedávání dětí v mateřské škole
Zmocňujeme :
Jméno

nar.

vztah k dítěti

k vyzvedávání našeho dítěte
a Mš SMĚROVKA

z Husovy ZŠ

Jsme si vědomi své zákonné odpovědnosti za bezpečnost našeho dítěte a
prohlašujeme, že náš výše jmenovaný zástupce je natolik mravně a rozumově
vyspělý, že je schopný bez nebezpečí pro dítě je odvést z mateřské školy
domů.
Toto zmocnění platí na dobu od

(resp. celý škol.rok

V Hostivici dne
Podpis zákonných zástupců

Prodloužení zmocnění : od
(doplnění dalších osob)V Hostivici dne

(resp. celý škol.rok

)

Platby v mateřské škole
Od 1. září 2017 jsou platné tyto ceny
Věk dítěte / Délka
docházky celodenní

5ti denní

3 dny

2 dny

2- leté

4.500 Kč

3.300 Kč

2.500 Kč

3-Ieté

4.000 Kč

3.000 Kč

2.200 Kč

4-Ieté

3.000 Kč

2.400 Kč

1.700 Kč

5-Ieté

1.500 Kč

1.200 Kč

900 Kč

Věk dítěte / Délka
docházky dopolední

5ti denní

3 dny

2 dny

2-Iełé

3.500 Kč

2.400 Kč

1.800 Kč

3-Ieté

3.000 Kč

2.100 Kč

1.600 Kč

4-Ieté

2.500 Kč

1.700 Kč

1.000 Kč

5-Ieté

1.200 Kč

900 Kč

600 Kč

Jednodenní docházka bez ohledu na věk dítěte:

celodenní — 250 Kč bez stravy

dopolední — 220 Kč bez stravy
Stravné

Celodenní docházka

Dopolední docházky

65,00 Kč

60,00 Kč

Délka a forma docházky se sjednává při zápisu a lze ji písemně měnit s tříměsíčním předstihem.
Věk dítěte je stanoven ke dni 1.9., přičemž cena školného se mění od l.února následujícího roku
pokud dítě v době od 2.9. - 31.1. mělo narozeniny.

U
dětí, které sdílí jedno místo ve třídě je potřeba smluvit s druhou rodinou a přesně dodržovat dny
docházky.

Školné i stravné se hradí do 10. v měsíci docházky buď převodem na níže uvedený účet nebo
v hotovosti pedagogům. Do 5. budou rodiče informováni o přeplatcích na stravném za minulý
měsíc. Pokud nebude příslušná částka opakovaně hrazena řádně a včas, hrozí nebezpečí
vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.
Za absence nejsou poskytovány slevy na školném.

V

Hostivici

Zákonný zástupce dítěte je seznámen s novým ceníkem školného pro rok 2017/2018 a potvrzuje
ho svým podpisem:

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA
K Nádraží 104, 253 O1 Hostivice

DOTAZNÍK PRO RODIČE NOVÉ NASTUPUJÍCÍHO DÍTĚTE
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Datum nástupu do MŠ
Vypište vaše názory, případně doplňte další :

1. Jaké jsou naše priority týkající se mateřské školy?
přátelské prostředí, hodně aktivit, noví kamarádi, bohatost a pestrost hraček,
zlepšení slovní zásoby, zlepšení výslovnosti, výtvarné a pracovní činnosti,
častý pobyt venku, spolupráce rodičů a učitelů

2. Charakterové rysy našeho dítěte:
temperament, vytrvalost, přizpůsobivost, osobní tempo, vztah k dětem, vztah k
dospělým, komunikace, poslušnost, agrese, řešení konfliktů, vyrovnávání se s
neúspěchem, strach

3. Zájmy našeho dítěte:
hudba, tanec, kreslení, vyrábění, pohybové aktivity, knížky, oblíbené hračky,
co nemá rádo

DOVEDNOSTI DÍTĚTE
K jednotlivým bodům doplňte ANO - NE, nebo uveďte vlastní poznámku

4. Stolování
neumí samo jíst, je krmeno
jí samostatně lžící

umí jíst příborem
udržuje čistotu stolování
odmítá některá jídla — která •
jí všechno

5. Oblékání
samostatné se oblékne i svlékne
obléká se s dopomocí
umí zapínat knoflíky
zapne si zip

umí kličku

6. Hygiena
udrží čistotu těla (čůrání, kakání) přes den
udrží čistotu těla při spaní
dojde si na WC bez upozornění
je na WC samostatné
umí si umýt samo ruce
umí se samo vysmrkat
umí si vyčistit zuby

DALSi UPOZORNÉNi
(pokud nemåte co sdélit
Alergie

7.

8. Dité bere pravidelné Iéky

9. Spani po obédé

10. Jinå sdéleni

dne

podpis

