
Žádám, aby mé dítě bylo přijato k docházce od: Stravování: ano - ne

Způsob docházky: celodenní - polodenní Počet dní v týdnu: Částka:

Jméno dítěte:

Datum narození: Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna: Státní příslušnost:

Adresa trvalého bydliště:

Matka dítěte:

Adresa:

Email: Telefon:

Otec dítěte:

Adresa:

Email: Telefon:

Zákonný zástupce dítěte (není-li rodičem):

Adresa:

Email: Telefon:

Adresa a telefon při náhlém onemocnění:

Dítě bude vyzvedávat:

Dítě bude vyzvedávat (není-li rodičem - jméno, příjmení a č. OP):

Jiná závažná sdělení o dítěti - co bychom měli vědět (jídlo, návyky, atd.)

Nočník: ano - ne Plena: ano - ne

Já níže podepsán/á ručím za nezávadnost stravy donesené z domova. 

Baby club  Šikulka, z. s. tel.: 387 312 000

Rudolfovská tř. 634

České Budějovice 370 01

BABY ŠKOLKA ŠIKULKA

www.sikulka.com

sikulka@sikulka.com

IČO: 01884298 BÚ: 2400487136 /2010

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE / EVIDENČNÍ LIST

Podpis otce:

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v této žádosti/evidenčním listu 

a omlouvat nepřítomnost dítěte v naší školce.

V Českých Budějovicích dne: Podpis matky:

Podpis zákonného zástupce:

http://www.sikulka.com/
http://www.sikulka.com/
mailto:sikulka@sikulka.com


Pan/í:

Adresa:

Baby club  Šikulka, z. s. tel.: 387 312 000

Rudolfovská tř. 634

České Budějovice 370 01

BABY ŠKOLKA ŠIKULKA

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že mé dítě je zdravé a může být přijato k polodennímu i celodennímu hlídání v Baby školce 

Šikulka a splňuje podmínky § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 

264/2006Sb. (povinné očkování).

Souhlasím s užitím pořízených fotografických a filmových záznamů z průběhů akcí Baby školky Šikulka, pro 

propagační i jiné účely. (zpravodajství, média, vzdělávaní apod.)

Dávam svůj souhlas Baby clubu Šikulka, z. s.  k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje 

ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona 

č.133/2000 S. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění.

Jsem seznámen/a s provozním řádem, hygienickými zásadami, platebními a storno podmínkami, bezpečnostním 

opatřením BCŠ a Baby školky Šikulka, souhlasím s nimi a svým podpisem se zavazuji 

k jejich dodržování.

V Českých Budějovicích dne:

Podpis:

Níže podepsaný/a potvrzuje, že všechny údaje v žádosti o přijetí/evidečním listu a prohlášení jsou pravdivé 

a přesné.

www.sikulka.com

sikulka@sikulka.com

IČO: 01884298 BÚ: 2400487136 /2010
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