
PŘIHLÁŠKA NA AKTIVNÍ DOPOLEDNE OD 8:00 – 14:30

      
      

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  DÍTĚTE - 

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

DATUM A ROK NAROZENÍ DÍTĚTE

…………………………………………………………………………………………………………

TRVALÉ BYDLIŠTĚ  DÍTĚTE

…………………………………………………………………………………………………………

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCE

…………………………………………………………………………………………………………

TELEFON ,  E-MAIL

…………………………………………………………………………………………………………

POZNÁMKA KE ZDRAVOTNÍMU STAVU DÍTĚTE ( zdravotní omezení, alergie..)

…………………………………………………………………………………………………………

SDĚLENÍ O DÍTĚTI 
.........................................................................................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

V ČEM DÍTĚ VYNIKÁ NEBO CO HO ZAJÍMÁ 
....................................................................................................................…………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

JAK JE RÁDO DÍTĚ OSLOVOVÁNO. JAK HO MÁME OSLOVOVAT VE SKUPINĚ?

Podpis zákonného zástupce :    

Platba – měsíční paušál posílejte vždy do konce měsíce na měsíc následující. Na číslo účtu 
5600002264/7940, v.s. 1952, do poznámky napište jméno dítěte.
V případě odhlášení -minimálně 2 měsíce předem. 
V případě krátkodobé nemoci a nedoostavení dítěte je částka nevratná  Děkujeme
Odevzdáním podepsané přihlášky vyjadřujete svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů 
uvedených ve formuláři, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Prohlašujeme, že tyto údaje budou použity pouze k evidenci uchazečů, nebudou sdíleny s žádnou 
další osobou ani k jiným obchodním účelům. 



PŘIHLÁŠKA NA AKTIVNÍ DOPOLEDNE OD 8:00 – 14:30

      
      

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  DÍTĚTE - 

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

DATUM A ROK NAROZENÍ DÍTĚTE

…………………………………………………………………………………………………………

TRVALÉ BYDLIŠTĚ  DÍTĚTE – KONTAKTNÍ ADRESA

…………………………………………………………………………………………………………

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCE

…………………………………………………………………………………………………………

TELEFON ,  E-MAIL

…………………………………………………………………………………………………………

POZNÁMKA KE ZDRAVOTNÍMU STAVU DÍTĚTE ( zdravotní omezení, alergie..)

…………………………………………………………………………………………………………

SDĚLENÍ O DÍTĚTI (dítě nosící plenky, učení na záchod, návyky, spaní po obědě ano /ne, přání
matky, nálady dítěte, prudkost, záchvaty hněvu, bouchání druhých)
.........................................................................................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

V ČEM DÍTĚ VYNIKÁ NEBO CO HO ZAJÍMÁ (umí cizí řeč, je technický typ, baví ho stavby,
šití, keramika, malování, matematika, písmenka...)
....................................................................................................................…………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

JAK JE RÁDO DÍTĚ OSLOVOVÁNO. JAK HO MÁME OSLOVOVAT VE SKUPINĚ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



Platba – měsíční paušál posílejte vždy do konce měsíce na měsíc následující. Na číslo účtu 
5600002264/7940, v.s. 1952, do poznámky napište jméno dítěte.
V případě odhlášení z aktivního dopoledne minimálně 2 měsíce předem. 
V případě krátkodobé nemoci a nedoostavení dítěte je částka nevratná  Děkujeme
Odevzdáním podepsané přihlášky vyjadřujete svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů 
uvedených ve formuláři, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Prohlašujeme, že tyto údaje budou použity pouze k evidenci uchazečů, nebudou sdíleny s žádnou 
další osobou ani k jiným obchodním účelům. 

Podpis zákonného zástupce :    

DODRŽUJETE PRAVIDELNÝ DENNÍ ŘÁD? CO JE JEHO SOUČÁSTÍ?
......................................................................................................…………………………..................
..............................................................................................……………………………........................
..................................................................................................…………………………......................
................................................................................................…………………………........................
...........................................................................................………………………….............................

CO JE PRO MĚ JAKO PRO RODIČE SVÉHO DÍTĚTE DŮLEŽITÉ?
(dodržování pravidel, svoboda dítěte bez zodpovědnosti, samostatnost, učení se z chyb, sebevědomí
dítěte, vnitřní motivace dítěte, používáme i vnější motivaci dítěte, chci mu dopřát volnost, není pro
mě důležité, aby znal písmena, čísla názvy zvířat, chceme ho učit respektu k lidem k sobě,
živočichům i věcem)
.....................................................................................................................……………………………..
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………...……………………….
.................................................................................…………………………….......................................
................................................................................................................……………………………........
.....................................................................................................................……………………………...

CO OČEKÁVÁME OD NAVŠTĚVOVÁNÍ „JSME TADY“
............................................................................................................……………………………...........
................................................................................................................……………………………......
................................................................................................................……………………………......

RÁDI BYCHOM SE PODÍLELI NA TVOŘENÍ „JSME TADY“, MŮŽEME NABÍDNOUT
DOBROVOLNOU POMOC S :
*tvorbou pomůcek pro děti
*šitím pomůcek (výrobou loutek z vařečky)
*zdobení vnitřního i venkovního prostoru (obrazy, výmalba, mozaika, stavby z vrby,
venkovní bunkry pro děti, tvorba blátokuchyně)
*pečením kváskového chleba, pečení zdravé svačinky, ovoce ze zahrádky, zavařeniny, med
apod..
*úpravou venkovních prostorů (kopání hlíny, čištění od spadlých klacků, sbírání a třídění
kamenů, nasekání dřeva na oheň, založení záhonů, přivezení hlíny, vlastním motorovou pilu
a můžu pomoct ořezat větve)
*vždy využijeme: starý nábytek, staré neplastové hračky dětí, čisté papíry nebo z jedné strany
popsané, barevné papíry, lepidla v tubě, toaletní papíry, kapesníky, odborné knihy pro děti
malé i velké do školy, sady talířů, skleniček veškeré nádobí do kuchyně. Výukové předměty.
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