
 Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. 
Straková 522, 252 42 Jesenice, Osnice 

      Identifikační číslo: 24181498
email: ms@sunnycanadian.cz; admissions@sunnycanadian.cz 

tel.: +420 234 430 824; 734 503 885 

„Sunny Canadian – Učíme se s radostí“ 

„Learning with Fun“ 

Registrační formulář_MŠ/Registration Form_KG 

Registrační formulář – mateřská škola / Registration form - Kindergarten 

Jméno dítěte/Child´s name:  

Datum narození/Date of Birth: RČ/Personal identification number:  

Bydlitě/Home address: 

Jazyk používaný doma/Language spoken at home: 

Další jazyk /Another Language: 

Státní příslušnost/Child´s nationality: 

Jméno matky/Mother´s name: 

Datum narození/Date of Birth: 

Adresa/Address: 

E-mail: Telefon/Phone: 

Jméno otce/Father´s name: 

Datum narození/Date of Birth: 

Adresa/Address: 

E-mail: Telefon/Phone: 

Preferujeme ☐ stejnou ☐ odlišnou věkovou skupinu (zaškrtněte Vaši volbu) 

We prefer  ☐ the same ☐ different age group  (cross out the option) 

DOCHÁZKA/ATTENDANCE 

□ 7:30-12:00   □ 5 dní v týdnu/5 days a week

□ 3 dny  v týdnu/3 days a week □ PO/MO  □ ÚT/TU  □ ST/WE  □ ČT/TH   □ PÁ/FR

□ 7:30-15:00 □ 5 dní v týdnu/5 days a week

□ 3 dny v týdnu/3 days a week □ PO/MO  □ ÚT/TU  □ ST/WE  □ ČT/TH   □ PÁ/FR

□ 7:30- 17:30  □ 5 dní v týdnu/5 days a week

□ 3 dny v týdnu/3 days a week □ PO/MO  □ ÚT/TU  □ ST/WE  □ ČT/TH   □ PÁ/FR

Datum/date: 

 podpis rodičů/parents signatures 

mailto:ms@sunnycanadian.cz
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