
Lesní klub U tří soviček z. s.
Sídlo: Gregorova 125/8  Písek 39701
E-mail: info@u3sovicek.cz
IČ: 05224365
Číslo účtu: 2001055985/2010 

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO LESNÍHO KLUBU U TŘÍ SOVIČEK
pro školní rok 2017/2018

Přihlašuji své dítě:  …………………………………………..............
Datum narození: ………………………………………….........
Trvalé bydliště: ……………………………………………………......
Jméno a příjmení rodiče 1: ……………………………………….....
Tel.: …………………… Email:  ……………………………..
Jméno a  příjmení rodiče 2: …………………………………….......
Tel.: ….....………………………Email: ……………………………...

Dítě bude navštěvovat klub tyto dny: ÚTERÝ X STŘEDA X ČTVRTEK

Zdravotní stav dítěte:

A) dítě je zdravé, může být přihlášeno do Lesního klubu U tří soviček

B) dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:  zdravotní
                                                                  smyslové
                                                                  tělesné
                                                                  jiné

C) jiná zdravotní sdělení o dítěti (alergie, trvale užívané léky, omezení.....):

D) je dítě očkované dle stávající legislativy: ANO / NE

Rodič dítěte prohlašuje, že výše uvedené informace jsou pravdivé a obsahují přesné a úplné údaje.

Zákonný zástupce prohlašuje, že se před přijetím dítěte k docházce do Lesního klubu U tří soviček 
seznámil a souhlasí s :
-podmínkami docházky dítěte, které jsou přílohou k Přihlášce 
-Pedagogickou koncepcí LK U tří soviček, podle jejíchž principů bude vedena péče o dítě v rámci jeho 
docházky
- Provozním řádem 

Pedagogická koncepce a Provozní řád jsou zveřejněny na webových stránkách www.u3sovicek.cz
Zřizovatel si vyhrazuje právo dokumenty upravovat a doplňovat.

Zákonný zástupce může pověřit osobu, která bude oprávněna vyzvedávat dítě z lesního klubu , pokud
se rodič a spolek Lesní klub U tří soviček nedohodnou jinak: 

Jméno a příjmení…………………………………………………… 
Status v rodině (vůči dítěti) ............................. 
Adresa bydliště ……………………………………...................................................................
Telefon:



Zákonný  zástupce  SOUHLASÍ  /  NESOUHLASÍ*  s  pořizováním fotografií,  obrazových  a  zvukových
záznamů dítěte pro potřeby lesního klubu. Dalším možným využitím jsou pro potřeby rodičů, archivace
v  třídní  knize,  umístění  na  webu  www.u3sovicek.cz,  prezentace  v  médiích,  časopisech,  tisku  a
rozhlasovém vysílání.

V .....................              dne ….................                      …..........................................
                                                                                                      podpis



Podmínky docházky dítěte do Lesního klubu U tří soviček

I. Přijetí dítěte k docházce

1.1 Spolek Lesní klub U tří soviček je zřizovatelem a provozovatelem lesního klubu.

 1.2 Přijetím dítěte/dětí k docházce do lesního klubu se automaticky stává/stávají členy klubu.

II. Členský příspěvek a platba za docházku dítěte do LK U tří soviček

2.1 Výše pravidelného členského příspěvku se rovná výši platby za docházku jednoho dítěte do
lesního klubu  a je v souladu s čl. 5.písm. g) Stanov spolku Lesní klub U tří soviček stanovena
jeho Radou s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky. 

2.2  Rodič  zaplatí  členský  příspěvek  podle  docházky  dítěte  do  lesního  klubu  na  základě
vybraného modelu vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem. Platbu členského příspěvku
je nutno uhradit  na účet  spolku Lesní  klub U tří  soviček uvedený v  záhlaví  přihlášky,  a to
nejpozději do 15. dne měsíce, který předchází měsíci, v němž má dítě docházet do lesního
klubu.  Výjimečně  a  po  předchozí  dohodě  je  možné  členský  příspěvek  uhradit  osobně  v
hotovosti. 

2.3 Výše členského příspěvku a modely docházky dítěte do lesního klubu  jsou následující: 

DOCHÁZKA CENA ZA MĚSÍC CENA ZA DEN

3 dny v týdnu 3 300,00 Kč 275,00 Kč

2 dny v týdnu 2 300,00 Kč 288,00 Kč

1 den v týdnu 1 300,00 Kč 325,00 Kč

Výše uvedený ceník nezahrnuje stravné, tj. 49 Kč/dítě/oběd.

Příplatek za 1 den v týdnu angličtiny v lesní mateřské školce je 400 Kč/měsíc.
Cena za docházku pouze na 1 den angličtiny 1700 Kč 

Sleva na sourozence je 15% z částky z vybraného modelu docházky.

2.4 Rada spolku Lesní klub U tří soviček je oprávněna v souladu s jeho stanovami jednostranně
stanovit novou výši členského příspěvku a modely docházky dítěte do lesního klubu, které musí
být nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslány e-mailem na adresu rodičů a oznámeny na
webových stránkách www.u3sovicek.cz

2.5  Rodič  může  požádat  zřizovatele  o  navýšení  četnosti  docházky  dítěte  do  LK  podle
stanovených modelů docházky. Zřizovatel žádost do 5 dnů od jejího přijetí posoudí a oznámí
rodiči, zda je taková změna s ohledem na kapacity a provoz lesního klubu možná a zároveň mu
oznámí výši a další detaily doplatku členského příspěvku za navýšení četnosti docházky dítěte
do  lesního  klubu.  Dítě  může  zvýšit  četnost  docházky  do  lesního  klubu  až  poté,  co  bude
doplatek zřizovateli uhrazen.

2.6   Pokud rodič neuhradí platbu členského příspěvku ve stanovené výši, dítě/děti  ztrácí právo
na docházku do lesního klubu.



2.7  V případě absence dítěte/dětí v lesním klubu se platba členského příspěvku nevrací, je
dohodnut náhradní termín.

III. Odpovědnost za dítě

3.1 V souladu s Pedagogickou koncepcí LK U tří soviček jsou stanovena pravidla pro pobyt
dětí  v  přírodě.  Jednou  ze základních podmínek  bezpečného pobytu  dětí  v  přírodě  v  rámci
docházky do klubu je vhodné oblečení, obutí a další vybavení odpovídající roční době a počasí,
které jsou příkladně popsány v Provozním řádu lesního klubu.

3.2  Zřizovatel  v  provozních  dnech  a  hodinách  přebírá  zodpovědnost  za  dítě  okamžikem
předáním dítěte  pedagogovi  lesního  klubu,  tj.  rodič  řekne „předávám dítě“,  pedagog řekne
„přebírám dítě“, a v průběhu denního provozu lesního klubu předáním dítěte zpět rodiči stejným
způsobem odpovědnost zřizovatele za dítě končí.  Při  slavnostech a společných akcích, jako
jsou zejména výlety s rodiči či brigády, a také při pobytu rodiče s dítětem v základně lesního
klubu , zodpovídá za dítě jeho rodič. 

3.3 Vyzvedávání dítěte z lesního klubu  je zajištěno osobně jeho rodiči, případně pověřenými
osobami uvedenými v Přihlášce k docházce.

3.4 Pokud by jednorázově nemohl rodič nebo jím pověřené osoby podle čl. 3.3 těchto pravidel
osobně vyzvednout dítě, rodič vyzvednutí třetí osobou telefonicky oznámí pedagogům LMŠ s
uvedením jména, příjmení, statusu v rodině a kontaktů. Pedagog lesního klubu má právo ověřit
totožnost takové třetí osoby a v případě jakýchkoliv pochybností v zájmu zdraví a bezpečnosti
dítěte  všemi  legitimními  prostředky  ověřit  oprávnění  této  třetí  osoby  vyzvednout  dítě,  její
totožnost a vztah k dítěti. 

3.5 Zřizovatel má zřízené úrazové pojištění. Pojišťovací smlouva je k dispozici u zřizovatele k
nahlédnutí.

IV. Omlouvání dítěte z docházky a ukončení docházky

4.1 V případě nepředpokládané absence dítěte v lesním klubu, např. z důvodu onemocnění či z
obdobných vážných důvodů, musí být dítě omluveno posláním sms průvodci, který ten den má
děti  provázet.. V případě déle trvající absence dítěte je nutno na ni a předpokládanou dobu
trvání koordinátorku lesního klubu písemně (alespoň e-mailem) upozornit. 

4.2 Docházka do lesního klubu je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před
zahájením školní docházky dítěte, nebude-li stanoveno jinak. 


