
     Rajmonova 4/1199, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČO: 24136786 

  Tel.: +420 775 199 999, +420 775 299 999, www.skolkakobylisy.cz 

Přihláška k registraci do mateřské školy/
Application form

Požadovaný nástup do MŠ/Start of attendance:
 Zvolte program/Choose program:

Jméno a příjmení dítěte/Child's name:

Kopie rodného listu dítěte/Copy of Birth Certificate of child
Rodné číslo/Birth-personal identification number:
Datum narození/Date of birth:

Adresa/Adress:

Státní občanství/Nationality:

Mateřský jazyk/Mother tongue:

Matka dítěte/Mother of child:

Adresa/Adress:

Telefon/Telephone, email:

Otec dítěte/Father of child:

Adresa/Adress:

Telefon/Telephone, email:

Sourozenci/Siblings (jméno/name, rok narození/year of birth):

7.00–18.00 8.00–15.00 7.00–12.30
Docházka 5 dní v týdnu / Attendance 5 days a week



Lékař, v jehož péči je dítě/Pediatrician's full name:

Adresa/Adress:

Telefon/Telephone:

Zdravotní pojišťovna/Insurance company/ID No:
Kopie zdravotn² karty Vaġeho d²tŊte/Copy of insurance card of your child 
Alergie/Allergies, včetně citlivosti na zvířata/animals, jídlo/food:

Dietní doporučení, požadavky-nutné lékařské potvrzení/Dietary restrictions
-medical certificate needed:

Omezení z běžných školních aktivit/Restrictions on school activities:

Stravovací a spací návyky doma/Eating and sleeping habits:

Vážné nemoci, léčba nebo léky/Serious illneses or medicines:

Zvláštní dovednosti, schopnosti/Special skills and abilities:

Poznámky/Comment:

V Praze/In Prague/Datum/Date     Podpis (z§konn®ho z§stupce)/Signature

Tato registrace je závazná a pro obě strany slouží pro evidenci zájemců o docházku do Královské mateřské školy.This 
registration is binding and for both sides serves for registration of children/candidates to Royal Kindergarten.

Potvrzuji pravdivost uvedených údajů a souhlasím s jejich uložením do privátní databáze společnosti Královská mateřská 
škola s.r.o. a jejich dalším zpracováním pro potřeby firmy/MŠ. Případné změny je nutné nahlásit neprodleně písemně 
mateřské škole.
Pozn.: Uložená data nebudou k dispozici žádným dalším osobám a třetím stranám. 
I verify the above written information and I agree with putting them into the Královská mateřská škola/Royal Kindergarten 
private database and their use for the company purposes. Any changes need to be reported promptly in writing to MŠ/
Kindergarten.
Note: Saved data will not be available to any third party.  
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