Síť školek Bambinárium
Sídlo: Čs. armády 139
252 30 Řevnice
www.bambinarium.cz

ředitelka: Ing. Dagmar Benková
mobil: 775 665 090
e-mail:dhrabova@volny.cz

PŘIHLÁŠKA na školní rok 2021/2022
Po vyplnění a podepsání celé přihlášky zašlete na mail vedení MŠ Bambinária: dhrabova@volny.cz

Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………… Datum narození (den, měsíc, rok) ……………………..……
Rodné číslo ……………..………………………………………….. Zdravotní pojišťovna…………………………………………………………………
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ) …………………………………………………………………………………………………………………….…
Jméno a příjmení matky…………………………………………………………..
Telefon:…………………………………

E-mail:………………………………………………………...…

Jméno a příjmení otce…………………………………………………………….
Telefon: …………………………………

E-mail:………………………………………………...............…

Přihlašuji své dítě do MŠ Bambinárium (zvolenou variantu prosím označte křížkem X)
Řevnice, Čsl. Armády 139
Říčany, 17. listopadu 233/41
Praha 5, Homolka, Pod Kotlářkou 34
Dítě nastoupí do MŠ dne:…………………………………………….
k pravidelné docházce (zvolenou variantu prosím označte křížkem X, dny docházky zakroužkujte)
5x týdně
celý den 7:00 – 17:30
4x týdně /po, út, st, čt, pá/
celý den 7:00 – 17:30
3x týdně /po, út, st, čt, pá/
celý den 7:00 – 17:30
2x týdně /po, út, st, čt, pá/
celý den 7:00 – 17:30
1x týdně /po, út, st, čt, pá/
celý den 7:00 – 17:30

půl den 7:00 – 12:30
půl den 7:00 – 12:30
půl den 7:00 – 12:30
půl den 7:00 – 12:30
půl den 7:00 – 12:30

Dle § 34 školského zákona 561/2004 Sb. jsou od 1. 9. 2020 všechny děti, které dovrší 5 rok povinné nastoupit předškolní vzdělávání do své spádové MŠ. Dítě
může být přihlášeno i do jiné mateřské školy. O této skutečnosti se školní zařízení navzájem informují. Uveďte adresu spádové státní mateřské školy dítěte.
(Vyplňují pouze rodiče 5ti letého dítěte).

Název spádové MŠ: ………………………………………………………………………………………………………….……….
Ulice, č.p.:………………………………………………………………………Město: ………………………………………...… PSČ: ………………………….
SOUHLASNÉ STANOVISKO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ano

ne

FOCENÍ DÍTĚTE A ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTEK NA ŠKOLNÍM FACEBOOKU A DVD

ano

ne

PŘÍLEŽITOSTNÁ PŘEPRAVA DÍTĚTE HROMADNOU DOPRAVOU (autobus, vlak, MHD)

ano

ne

JÍZDA NA KONÍCH, ORGANIZOVANÁ MŠ

NULTÝ ROČNÍK, KROUŽKY A DALŠÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V BAMBINÁRIU 2020/2021 (zvolenou variantu prosím označte křížkem X)
Přihlašuji své dítě do nultého ročníku /jde o děti s odloženou školní docházkou/
Pro své dítě uvažuji o odpolední zájmové činnosti. (předběžnou rezervaci kroužku prosím zaškrtněte křížkem)
keramika

flétnička

atletika

tvořínek

tanečky

plavání

lego kostky

Zde uveďte kroužek, který chybí v nabídce, o které byste měli zájem.

Datum:……………………….

Podpis rodiče (ů):……………………………….

tenis

