
Ekoškolka na farmě 
soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 3 do 7 let 

Prostřední Lánov 88, Lánov 543 41 
Tel: 603 869 006, 732 354 123 

 
Provozovatel: No Limits z.s. 

IČO: 227 246 81 
 

                      www.spoleknolimits.cz  
 
 
 

ŽÁDOST 
o přijetí dítěte do Ekoškolky na 

farmě 
Rodiče dítěte, zákonní zástupci dítěte: 

 
Jméno a příjmení matky: --------------------------------------------------- 

Narozena: --------------------------------------------------- 

Adresa --------------------------------------------------- 

Zaměstnání: --------------------------------------------------- 

Telefon, mobil: --------------------------------------------------- 

E-mail: 
 

Jméno a příjmení otce: --------------------------------------------------- 

Narozený: --------------------------------------------------- 

Adresa --------------------------------------------------- 

Zaměstnání: --------------------------------------------------- 

Telefon, mobil: --------------------------------------------------- 

E-mail: 
 

žádají o přijetí dítěte 
 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………….. 
 
Datum nástupu:                              ………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

Místo narození: 

Rodné číslo: 

Zdravotní pojišťovna: 

Adresa trvalého bydliště 

 Státní občanství: 



 
 
 

Způsob docházky: 1den/týdnu – 2dny/týdnu – 3dny/týdnu – 4dny/týdnu – 5dní/týdnu 

(Vybraný způsob docházky prosím zakroužkujte.) 

 
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že náležitosti přijetí dítěte bude vyřizovat zákonný zástupce:  
 
   

 
 

Žádost přijata dne: 
 
 

Dávám svůj souhlas Ekoškolce na farmě, Proseřední Lánov 88, 543 41 Lánov, 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. Svůj souhlas 
poskytuji pro účely vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření (např. testu školní zralosti, 
individuální vzdělávací plán), mimoškolní akce školky jako školní výlety, školky v přírodě, úrazové pojištění žáků a pro jiné 
účely související s běžným chodem Ekoškolky. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této Ekoškolce. 
Souhlas poskytuji pouze uvedené Ekoškolce, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje a citlivé 
osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl/a jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména 
o svém právu tento souhlas kdekoli odvolat a to i bez udání důvodů. 

 
 

*Dávám/Nedávám 

svůj souhlas Ekoškolce na farmě, Prostřední Lánov 88, 543 41 Lánov, k fotografování dětí v rámci činností a akcí v 
mateřské škole a s jejím použitím při prezentaci a propagaci (v tisku, v kronice, na internetu apod.). 

 
 

V Lánově dne:    
 

podpis rodičů/zákonných zástupců 
 
 

*nehodící se škrtněte 

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte: 


