
!  
Žádost o přijetí dítěte  
do ivančického lesního klubu „Za humny“ 
 inspirovaného lesní mateřskou školou !
1. Zákonný zástupce dítěte !
jméno a příjmení: ........................................................................................................................ !
bydliště: ...................................................................................................................................... !
mailová adresa: ………………………………………………………………………………… !
mobil: ………………………………………………………………………………………….. !
 byl/a byste ochoten/na  vypomoci nárazově jako asistent: ano  -    ne !
2. Dítě !
jméno a příjmení: ........................................................................................................................ !
datum narození: .............................. státní příslušnost.........................mateřský jazyk............... !
s trvalým pobytem: ..................................................................................................................... !
zdravotní stav:     dobrý       -       speciální péče (vypište)       -       alergie (vypište) !
sourozenci (jméno a datum narození): !
3. Vámi požadovaná ideální docházka dítěte do lesní školky (žádoucí zakroužkujte): !
dny v týdnu:     po   -    út    -    stř    -    čt    -    pá 
denní čas:    polodenní 8:00 – 13:00    -     celodenní 8:00 – 16:00   
  
( středy - výletní dny - Poznáváme mikroregion) 
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!
4. Ideální začátek docházky vašeho dítěte do lesní školky Za humny  
(datum a ranní hodina): !
5. Výše školného včetně teplého oběda a úrazového pojištění:  
     
  

!
       !
6. Sociální fond 
    Pokud si to můžete dovolit a chcete, máte možnost navýšit vaše školné o libovolnou  
    částku, dlouhodobě i jednorázově. Tyto peníze „navíc“ budou tvořit sociální fond, sloužící  
    jako záchranný balíček pro rodiče, kteří si celou částku školného nemohou dovolit nebo  
    jako překlenutí aktuální finanční platební neschopnosti rodičů. !
    Myšlenka sociálního fondu se mi líbí:    ano    -    ne !
    Mohu a chci do něho přispívat:    ano    -    ne 
Pozn.: Pozor, č.ú. pro sociální fond je jiné než na placení školkovného - oba účty jsou uvedeny ve smlouvě. !
7. Strava – dětem ji denně připravují rodiče coby dobrovolní kuchaři (sami se o to přihlásili), 
    dováží se v nerezových várnicích. O výletních středách se někdy najíme v hospůdce, co se 
    nám postaví do cesty. !
8. Lesoškolková lékárnička – prosíme nahlédněte a  přímo s pedagogem se dohodněte, zda 
    souhlasíte/ nesouhlasíte s ošetřením a případným podáním  převážně homeopatického léku   
    vašemu dítěti v  případě potřeby. !
7. Prostor pro vás – co mohu lesní školce nabídnout 
    (cokoli, co vás napadne od drobností, přes tip na případného sponzora, či třeba možnost   
    občasného kopírování, papíry – šmíráky,...děkujeme za vaši proaktivitu:) 
                                       !
V ....................................................................... dne ............................................................ !
Podpis zákonného zástupce ..................................................................................................

Dny v 
týdnu

cena vč. oběda za 
měsíc celodenní: 

!!
školkovné/obědy

cena vč. oběda za 
měsíc dopolední:

!!
školkovné/obědy

1      990,-Kč           830/160     660,-Kč          500/160

2    1890,-Kč         1570/320   1240,-Kč          920/320

3     2700,-Kč        2220/480   1700,-Kč        1220/480

4    3550,-Kč        2910/640   2140,-Kč        1500/640

5    4050,-Kč        3250/800   2540,-Kč        1740/800
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