
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE – JESLE
 Abc Baby, z. s.

Slovanská 856, Slavkov u Brna 684 01
tel: 603354018 

Žádám o přijetí mého syna/ mé dcery:

Příjmení a jméno: ……………………………………………………Datum narození: …………………………………

Trvalé bydliště: ………………………………………………………….

Frekvence docházky:

□ pondělí
□ úterý
□ středa 
□ čtvrtek
□ pátek 

Žadatelé – zákonní zástupci dítěte:

Otec dítěte:

Příjmení a jméno: ……………………………………………………Datum narození: …………………………………

Trvalé bydliště: ………………………………………………………….

Zaměstnání otce: ………………………………………………………Telefonní číslo: …………………………………

Matka dítěte:

Příjmení a jméno: ……………………………………………………Datum narození: …………………………………

Trvalé bydliště: ………………………………………………………….

Zaměstnání matky: ………………………………………………………Telefonní číslo:………………………………

Informace o denním režimu, způsobech změn v docházce, kompenzacích nevyužitých dnů v docházce, 
otevírací době, aj. obsahují vnitřní pravidla - informace pro rodiče.

…………………………………..                …………………………………..
                 datum                          podpis zákonného zástupce

Abc Baby, z.s.
Újezd II 284, Koběrice u Brna, IČ: 07358971
Bankovní spojení: 115-7937060207/0100  
Zastoupení: Mgr. Petra Perescu, předseda spolku
web www.abcbaby.cz, e-mail abc@abcbaby.cz

mailto:abc@abcbaby.cz
http://www.abcbaby.cz/


ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE

Zdravotní stav vašeho dítěte:

_______________________________________________________________________

Poskytněte další informace, pokud je vaše dítě:
□ je pod lékařským dohledem 

_______________________________________________________________________

□ prodělalo nějakou závažnou nemoc nebo operaci nebo má alergie

_________________________________________________________

□ užívá denně léky 

_______________________________________________________________________

Prosíme uveďte jméno, adresu a telefonní číslo na současného lékaře

Kontaktní osoba v naléhavém případě ___________________________________  

tel. č.___ _________________________

..............................................                                                                      .................................................
            Datum                                          Podpis zákonného zástupce

Abc Baby, z.s.
Újezd II 284, Koběrice u Brna, IČ: 07358971
Bankovní spojení: 115-7937060207/0100
Zastoupení: Mgr. Petra Perescu, předseda spolku
web www.abcbaby.cz, e-mail abc@abcbaby.cz

mailto:abc@abcbaby.cz
http://www.abcbaby.cz/


POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE:  
(doklad potvrzující, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, 
případně doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50 zákona 
č.258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů)  

Jméno a datum narození dítěte:

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

bere pravidelně léky: NE / ANO* 

…………………………………………..  

alergie: NE / ANO* 

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

očkování: ANO /NE*  

 
Doporučuji / nedoporučuji/* přijetí dítěte do jeslí

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

……………………………………………                             ..............................................................
           Datum                                                               Razítko a podpis lékaře 

Abc Baby, z.s.
Újezd II 284, Koběrice u Brna, IČ: 07358971
Bankovní spojení: 115-7937060207/0100  
Zastoupení: Mgr. Petra Perescu, předseda spolku
web www.abcbaby.cz, e-mail abc@abcbaby.cz

mailto:abc@abcbaby.cz
http://www.abcbaby.cz/


INFORMACE PRO RODIČE

Prosíme, připravte dětem s sebou do jesliček:

• bačkůrky v podobě pevné obuvi (tzn. ne pantofle)
• náhradní oblečení do jesliček
• sportovní oblečení na ven (dle počasí) 
• dostatek plen a vlhčené ubrousky (dle věku a schopností dítěte) 
• svačinku dopolední i odpolední v podepsané krabičce

Vnitřní pravidla

Počet přihlášených dětí na denní docházku nepřesáhne 8 dětí.
Přijímáme děti od 18 měsíců do 3 let.

Neprochozené dny se mohou převádět pouze na následující dva kalendářní měsíce jako 
náhrada, a rodiče jsou seznámeni s tím, že náhradu lze provést vždy jen s ohledem na denní 
kapacitu třídy.  Za řádně omluvené dny budou považovány pouze ty dny ze smluvené 
docházky, které byly omluveny nejpozději jeden den předem do 18:00 hodin. 
Po dohodě rodičů s provozovatelem se provozní doba může prodloužit dle potřeby rodičů a 
možností mateřského centra /cena 120 Kč/hod./.
Změny v docházce mohou být akceptovány pouze s ohledem na maximální kapacitu třídy. 

Úhrada školkovného dle ceníku do 7. dne měsíce, stravné za předchozí měsíc zasíláme 
samostatně.

Rodiče jsou povinni osobně předat dítě pověřenému personálu /případně doplní seznam 
pověřených osob k předávání/vyzvedávání. Personál odpovídá za děti od doby, kdy dítě 
převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců uvedených až do doby, kdy je opět 
rodičům nebo zástupcům předají. 

Rodiče mají povinnost informovat provozovatele o změnách zdravotní způsobilosti, 
zdravotních potížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mělo vliv na pobyt 
dítěte v jesličkách. s ohledem na zabezpečení zdravého prostředí pro všechny ostatní děti a 
personál. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí má personál kompetenci nepřijmout dítě s 
příznaky nemoci (teploty, infekční onemocnění, silná rýma nebo kašel, či jiné další příznaky 
nemoci). Podávání preventivních léků, jako například tablet, kapek, aj., mohou pracovníci 
pouze na základě písemného doporučení ošetřujícího lékaře daného dítěte, ve kterém musí 
být uvedena četnost podávání a množství podávaného léku nebo preventivní látky. 

Všichni zaměstnanci se  při nakládání s osobními údaji musí  řídit  Nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů tzv. GDPR.
Všichni zaměstnanci MC mají povinnost zachovávat mlčenlivost. Zákonní zástupci mají právo 
na přístup k osobním údajům, vyjádří písemně svůj souhlas se zpracováváním osobních 
údajů. V MC platí zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů osob bez jejich svolení. 

Abc Baby, z.s.
Újezd II 284, Koběrice u Brna, IČ: 07358971
Bankovní spojení: 115-7937060207/0100
Zastoupení: Mgr. Petra Perescu, předseda spolku
web www.abcbaby.cz, e-mail abc@abcbaby.cz
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