Název projektu:
Dětská skupina Berounka
Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015101

Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny Berounka
DS Berounka
Újezd nad Zbečnem 4
270 24 Zbečno
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………….
Datum narození …………………………………………………………………………………
bydliště …………………………………………………...……………………………………..
Matka
Jméno a příjmení………………………………………….……………………………………..
Telefon / e-mail…………………………………………………………………………………
zaměstnavatel …………………………………………………………………………………...
Otec
Jméno a příjmení………………………………………….……………………………………..
Telefon / e-mail…………………………………………………………………………………
zaměstnavatel ……………………………………………………………………………………
Již mám v DS Berounka dítě : ANO X NE
Pokud ano, uveďte jméno dítěte a věk ………………………………………………………...
Prohlašuji, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní
anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vyžaduje-li dítě speciální péči, uveďte tuto skutečnost…………………………………………
Nástup do dětské skupiny od: …………………………..............................................................
Beru na vědomí zpracování osobních údajů za účelem přijetí dítěte do dětské skupiny a s tím
souvisejících zpracování.
V …………………………dne………………

…...…………………………...
podpis rodičů
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Nárok na přednostní přijetí mají:
1. Děti, které 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku-povinnost předškolního vzdělávání
2. Děti pečujících osob v DS
3. Děti, které mají v obci Zbečno místo trvalého pobytu
4. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu
5. Děti, které mají v DS již sourozence
6. Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k
vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Nebo pokud má doklad,
že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci

7. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce, mimo
spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Doplňující kritéria:
V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:
1. Starší dítě před mladším
2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v DS)
3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí

!!!Přihlášku odevzdejte nejpozději do 31.3. 2022 do DS Berounka!!!

