
Mateřská škola 

Sofia School s.r.o. 

Na Proutkách 280, 250 73 Radonice 

tel.: 775 031 603, e-mail: info@sofiaschool.cz, www.sofiaschool.cz 

Přihláška dítěte na příměstský tábor     

Application for the Summer program  

ÚDAJE O DÍTĚTI 

Příjmení/Surname   

Jméno/First name   

Oslovení/Nickname   

Datum narození/Birthdate  Místo nar./Place of birth  

Státní příslušnost/Nationality   

Zdravotní poj./Health insurance  Rodné číslo/Birth ID   

Adresa bydliště/Home address  

 

Zákonný zástupce, který bude v  kontaktu se školou (nehodící se škrtněte):  
OTEC/MATKA/JINÝ 

The legal representative who will be in contact with the school (choose): 
FATHER/MOTHER/OTHER 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 1 – MATKA/LEGAL REPRESENTATIVE 1 - MOTHER 

Příjmení/Surname   

Jméno/First name   

Adresa bydliště/Home address  

 

Telefon/Telephone  Mobil  

E-mail  

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 2 – OTEC/LEGAL REPRESENTATIVE 2 - FATHER 

Příjmení/Surname   

Jméno/First name   

Adresa bydliště/Home address  

 

Telefon/Telephone  Mobil  

E-mail  

 
Kontakt v případě nouze/  

Contact in case of emergency 
 

Dítě po obědě spí/  
After lunch is sleeping 

Ano/Yes      Ne/No Jak dlouho/How long?   

Koníčky, zájmy, 
co dítě nejraději dělá/Hobbies, 

interests, what the child likes best? 
 

 

  

Termín/Term: 
 

Pobočka (zaškrtněte): 

JIRNY                                            BOHNICE 
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Mateřská škola 

Sofia School s.r.o. 

Na Proutkách 280, 250 73 Radonice 

tel.: 775 031 603, e-mail: info@sofiaschool.cz, www.sofiaschool.cz 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je 
uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU platným od 25. 5. 2018. Mateřská škola Sofia School 
s.r.o. (dále jen škola) je povinna se tímto nařízením řídit. 

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze: 
 na základě právního předpisu (školský a ostatní zvláštní zákony) nebo  
 na základě souhlasu zákonných zástupců dětí. 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Já pan/paní  ................................................................................................  

zákonný zástupce dítěte  ................................................................................................  
dávám výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel: 
1. organizování akcí - slevenky na hromadnou jízdenku (seznamy dětí), 
2. kontakt na zákonné zástupce – není-li shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, telefonní 
číslo), 
3. fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu zákonných zástupců o přijetí dítěte do mateřské 
školy (fotografie dětí s vysvětlujícím komentářem), 
4. písemnosti a jiné projevy osobní povahy dítěte za účelem prezentace a propagace školy a 
informování o aktivitách školy (výtvarné a obdobné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím 
komentářem). 
Tento souhlas platí ode dne přijetí dítěte do letního programu MŠ na dobu nezbytně nutnou, v případě 
bodu 3 a 4 dobu neurčitou.  

 

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 
Dávám svolení k poskytnutí první pomoci našemu dítěti, pokud bude potřebná. Souhlasím s tím, aby 

běžná zranění byla běžně ošetřena. Dáváme svolení k přivolání záchranné služby nebo k převozu na 

pohotovostní oddělení, pokud to bude potřeba a nebude k zastižení žádná z kontaktních osob. 

 

DOCHÁZKA POUZE ZDRAVÉHO DÍTĚTE  
Beru na vědomí, že budu dítě do Mateřské školy Sofia School s.r.o. předávat zdravé, abych zamezil/a 

šíření infekčních nemocí. 

 

STORNO PODMÍNKY 
V případě, že dítě onemocní do 7 dnů před  nástupem  na tábor, na základě předloženého zdravotního 
potvrzení od lékaře – bude vráceno 30% platby. 

V případě, že dítě onemocní do 14 dnů před nástupem na tábor, na základě předloženého zdravotního 
potvrzení od lékaře – bude vráceno 50% platby. 

„Potvrzuji správnost všech výše uvedených údajů.“  

 

Datum/Date 

 

  ................................................................   ..................................................................  

       podpis rodiče (zákonného zástupce)                               podpis rodiče (zákonného zástupce) 

Signature of the parent (legal representative)  Signature of the parent (legal representative) 
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