
 

PŘIHLÁŠKA do lesní školky Žijem lesem  

 

Jméno a příjmení dítěte:           

Datum narození dítěte:      Zdravotní pojišťovna:      

Trvalé bydliště:             

Jméno a příjmení: Matka: Otec: 

Telefon:   

Email:   

Adresa pobytu (liší-li se od 

trvalého bydliště dítěte) 

  

 

Další osoba, která smí dítě z lesní školky vyzvedávat a vztah k dítěti (např. teta, sousedka, apod.)? Uveďte jméno, 

příjmení a kontakt.              

              

               

DOCHÁZKA: 

  5 dní v týdnu                3 dny v týdnu (po-st)           2 dny v týdnu (čt-pá) 

 

Zdravotní stav dítěte: 

Jaké vážnější choroby, operace, úrazy dítě prodělalo? Užívá nějaké léky?  Jaké? 

 

Má alergii?  Na co? Jaké má projevy? Drží dietu? Jakou? 

 

Dítě je:    1) očkováno dle povinného očkovacího plánu   

                 2) neočkováno    

                 3) očkováno dle individuálního očkovacího plánu  
 

 



Vlastnosti dítěte, jeho zvyklosti - co má rádo, jeho oblíbená činnost, v čem vyniká, zda je stydlivé, hyperaktivní, zda 
je rádo či nerado v kolektivu, co mu udělá radost a co naopak nesnáší, rozepište se … 

 

 

Jak dítě běžně oslovujete? Kolik má dítě sourozenců a jakého věku? 

 

Co považujete za silné povahové rysy vašeho dítěte?  Jakou činnost dítě rádo dělá? 

 

Jak se dítě projevuje ve skupině ostatních dětí?   Je něco, z čeho má velký strach   

        (fobie) nebo obavy? 

 

Chcete se aktivně zapojit do dění kolem lesní školky?  

 

Speciální či jiné potřeby Vašeho dítěte: 

 

 
Platební podmínky 

Po vyrozumění o přijetí je nutné uhradit rezervační poplatek. Rezervační poplatek (školné na září) je splatný do konce 

června 2019 na číslo účtu: 115-8642000287/0100. Variabilní symbol je datum narození dítěte ve formě DDMMRR. 

Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje zde uvedené jsou chráněné a nebudou poskytovány dalším osobám a jiným organizacím (podle §16 

zákona č.101/200 Sb.), budou použity pouze pro interní účely spolku Žijem lesem. 

Souhlasím / nesouhlasím s fotografováním mého dítěte v rámci pobytu v lesní školce Žijem lesem s tím, že fotografie 
budou použity na webových stránkách lesní školky a případně jako dokumentace aktivit dětí pro propagační a 
publikační účely. U fotografií nejsou uváděna jména dětí, jsou pouze ilustrativní. 

Souhlasím / nesouhlasím se zařazením mailové adresy rodičů dítěte do databáze školky za účelem zasílání zpráv o 
činnosti a akcích konaných spolkem Žijem lesem.  

Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že výše uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé a beru na vědomí, že ve školce 
mohou být přítomny i děti, které nejsou očkované.  

Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a s aktuálním školním řádem.  

 

V    dne    
 
Podpis zákonných zástupců: 
 

Zřizovatelem lesní školky Žijem lesem je nezisková organizace Lesní mateřská škola Žijem lesem z.ú., IČO: 07465611, adresa: Nad Záhybem 376, 39001 Tábor. 
Veškeré aktivity provozujeme v souladu s platnými stanovami.  Rodiče mají možnost aktivně se zapojit návrhy, připomínkami, praktickou činností či jiným 
způsobem do chodu lesní školky. Spolupráce je velice vítaná. 


