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Lesní mateřská škola DÚLEK, z.s. 
Husova 29, 250 82 Úvaly  

Telefon: +420 602 707 317 
Email: info@skolka-dulek.cz 

IČO: 041 904 41 
 

 

 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO LESNÍHO KLUBU  

 
 

Jméno dítěte: ………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………………………    Zdravotní pojišťovna:………………………… 

Datum narození: ………………………………..    Místo narození: ………………………….. 

Adresa bydliště dítěte: …………………………………………………………………………………. 

Žádost podává zákonný zástupce: 

 
Jméno zák. zástupce: ……..................................................................... 

 
Trvalé bydliště:…………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: …………………………………… Email: …………………………………………………… 

Dítě přihlašuji od (zvolte datum nástupu)  ………………………………………… 

 

□ na celodenní docházku (8.00 až 16.30) 

□ na polodenní docházku (8.00 až 12.30) 

 
Dítě přihlašuji na tyto dny (zakroužkujte) PO  ÚT  ST  ČT  PÁ 

 

Přihlašuji dítě ke stravování /oběd, odpolední svačina/   
     ANO – NE 

 
 

Vyjádření rodičů k zdravotnímu stavu dítěte: /např.docházka k odborným lékařům, 

alergie, úzkostné, čeho se bojí, pomočuje se v noci, potřebuje pomoci při hygieně, dokrmuje se,co 
nesmí jíst, co nejí, vzteká se, neúspěch v jiné MŠ, návštěva jiné školky/přípravky atd./  
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Podpisem přihlášky rodič potvrzuje zájem přihlásit dítě k docházce do lesního 

klubu. 
 

Dávám svůj souhlas Lesní mateřské škole DÚLEK, z. s. k tomu k tomu, aby 
zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla 

mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 
rodných číslech v platném znění. Souhlas poskytuji na celé období trvání docházky 

a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace povinně 
archivuje.  

Souhlas poskytuji pouze uvedené lesní mateřské škole, která bez zákonem 
stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším 
osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., 

zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů. 
 

 
 

V ………………………. dne …………………… 
 

 

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

Podpis zákonných zástupců  
 

 
 

 

Tato přihláška je závazná. Závaznost přihlášky potvrzuje rodič 

zápisným, kterým je zajištěno místo pro jeho dítě. Zápisné činí 
1.000 Kč a odečte se od první platby za docházku při jejím zahájení. 

Při nedodržení podmínek nebude mít dítě místo v lesním klubu zajištěno. 

 


