
                                                 

 

    

Sportovní mateřská škola a jesle 
 

 

 

 

Sportovní školka a jesle PlayWisely 

Hornomlýnská 1231, Praha 4 

PŘIHLÁŠKA na školní rok 2019/2020  

DÍTĚ  

Jméno: ………………………….................... Datum narození: ..…...………………..….  

Příjmení: ……………………..…................... Rodné číslo: .…..........….………………..  

Adresa: …………………………...........................................     Zdravotní pojišťovna:..……. 

MATKA 

Jméno: ………………………….................... Datum narození: ..…...………………..….  

Příjmení: ……………………..…................... Rodné číslo: .…..........….………………..  

Adresa: …………………………................................................................................................ 

Tel:................................................................. Email: …………………………………… 

OTEC  

Jméno: ………………………….................... Datum narození: ..…...………………..….  

Příjmení: ……………………..…................... Rodné číslo: .…..........….………………..  

Adresa: …………………………................................................................................................. 

Tel:................................................................. Email: …………………………………… 

 



                                                 

Dítě budou vyzvedávat:  

Jméno: ……………………………………..   Adresa:……………………………………… 

kontaktní telefon: ……………… vztah k dítěti:……………  

Jméno: ………………………..…………..   Adresa:……………………………………… 

kontaktní telefon: ……………… vztah k dítěti:……………  

Docházka dítěte, o kterou máte zájem:  

Počet vstupů:    4x / měs.  8x / měs.  12x / měs.  16x / měs.  

(prosím zaškrtněte, doplňte)   každodenní docházka  jiná......................................  

 Celý den (7.30-17 h.) Dopoledne (7.30-12.30 h.) 

Pondělí   

Úterý   

Středa   

Čtvrtek   

Pátek   

 

Mám zájem o stravné Kč 80,- včetně DPH/půlden nebo Kč 95,- včetně DPH/den, dle typu docházky: 

ANO/NE          

Další důležité informace pro školku: 

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

Souhlasím se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů mého dítěte pro 

účely vedení evidence zákazníků a účetnictví školky PlayWisely  na základě nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR) podle Směrnice EP a Rady EU a související legislativy platné od 25.5.2018. 

Omluvy a náhrady se provádí přes rezervační systém Webooker na www.ssp4.cz nebo na tel. 
+420 734 840 740. Řádná omluva s možností náhrady absence nebo doobjednávka docházky je 
možná do 19ti hodin předcházejícího dne před dohodnutou docházkou dítěte, zrušení oběda je 
možné do 7 hod. ráno dne docházky sms na tel. +420 734 840 740 . 
 
Úhrada za služby péče o dítě se hradí předem, na základě faktury vystavené Provozovatelem, na účet 
uvedený ve faktuře. Faktura bude zaslána vždy do 5. dne měsíce emailem. Variabilním symbolem je 
číslo daňového dokladu. 
 
Žádáme rodiče, aby nás o veškerých změnách údajů uvedených v přihlášce neprodleně informovali. 
 
Tato přihláška je závazná. Na jejím základě bude vypracován návrh Dohody o svěření dítěte. 
 
 
V Praze dne……………………  
                                                                                       ..…..............………………………………………………. 
                                                                                                   Podpis zákonného zástupce 

http://www.ssp4.cz/
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