
PŘIHLÁŠKA do KLUBU BENJAMÍN
na období 1.9.2019 – 30.6.2020

Provozovatel: Rodinné centrum Parníček, z.s. Adresa: Jedličkova 1398/9, 289 22 Lysá nad Labem

ÚDAJE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍTĚTI:

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození: Zdravotní pojišťovna:

Adresa trvalého pobytu:

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie, astma, dieta, epilepsie, diabetes, léky aj.):

ÚDAJE O RODIČÍCH / OSOBÁCH, KTERÉ O DÍTĚ PEČUJÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI:
Jméno a příjmení matky (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):
                                                              
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu dítěte:

Mobilní telefon: E-mail:

Zaměstnaná / OSVČ / v evidenci ÚP / studentka (nehodící se škrtněte)

Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele) / Místo podnikání / Úřad práce, kde je osoba registrována /  
Údaj o škole či instituci poskytující rekvalifikační kurz (vyplňte dle skutečnosti):

Podpis:

Jméno a příjmení otce (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):

Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu dítěte:

Mobilní telefon: E-mail:

Zaměstnaný / OSVČ / v evidenci ÚP / student (nehodící se škrtněte)

Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele) / Místo podnikání / Úřad práce, kde je osoba registrována /  
Údaj o škole či instituci poskytující rekvalifikační kurz (vyplňte dle skutečnosti):

Podpis:

Dítě přihlašuji na docházku v (SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZAŠKRTNĚTE x) – je možné označit 1 i více dnů:

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

předpokládaný termín nástupu:

Dítě přihlašuji jako náhradníka v (SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZAŠKRTNĚTE x) – je možné označit 1 i více dnů:

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

Beru na vědomí, že
 pečovatelkami v Klubu ve školním roce 2018/2019 jsou pečovatelky ze Školky Parníček, dětské skupiny pro 12 

dětí provozované Rodinným centrem Parníček,  z.s. na adrese Jedličkova 1398/9, Lysá nad Labem, a že děti 
z Klubu i ze Školky spolu tráví čas, jelikož mají společné aktivity (pobyt venku, animační program);

 sejde-li se v Klubu málo dětí a ve Školce bude volná kapacita, bude dítě pro daný den (resp. dopoledne daného  
dne) zařazeno namísto do Klubu do Školky, a to za stejných cenových podmínek;

 bude-li dítě do Klubu přijato, slouží tato přihláška také jako přihláška do Školky Parníček s tím, že dítě bude mít  
postavení  náhradníka pro docházku ve Školce;  rodiče se v  takovém případě zavazují  uzavřít  s  Rodinným 
centrem Parníček,  z.s. smlouvu o poskytování služby péče o dítě ve Školce Parníček a předložit  potřebné 



dokumenty  (potvrzení  o očkování  od  lékaře,  potvrzení  o  postavení  jednoho  z  rodičů  na  trhu  práce 
a monitorovací list podepsaný jedním z rodičů);

 s možností zařazení dítěte do Školky namísto do Klubu za výše popsaných okolností:

souhlasím nesouhlasím

V případě, že dítě bude do Klubu přijato a bude navštěvovat z výše popsaných důvodů Školku Parníček, potvrzuje 
zákonný zástupce svým podpisem, že
 jím uvedené údaje jsou pravdivé; nepravdivé údaje mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte anebo v případě jeho 

přijetí pro jeho dodatečné vyloučení;
 si  je vědom toho, že provozovatel  získal  na provoz Školky Parníček finanční podporu v rámci výzvy „Podpora 

vybudování  a provozu zařízení  péče  o děti  předškolního  věku  pro podniky  i  veřejnost  mimo hl.  m.  Prahu“  číslo 
03_15_035 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem realizace programů ESF – adaptabilita a rovné 
příležitosti;  s  ohledem  na  tuto  skutečnost  je  provozovatel  povinen  zjišťovat  od  zákonného  zástupce  informace 
potřebné  k  vyhodnocení  projektu  ze  strany  MPSV  a  ESF;  zákonný  zástupce  se  zavazuje  potřebné  informace 
provozovateli sdělit;

 uvedením nepravdivých údajů může dojít k naplnění skutkové podstaty poškození finančních zájmů EU dle § 260 
zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

V případě, že dítě bude do Klubu přijato a bude navštěvovat z výše popsaných důvodů Školku Parníček, zákonný 
zástupce  svým  podpisem  vyjadřuje  souhlas  s  uchováním  a  zpracováním  osobních  údajů  v rozsahu  nezbytném 
pro potřeby projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas uděluji  pro případ,  že se stanu podpořenou osobou,  a  to na dobu zapojení  v projektu (tedy po dobu 
využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta 
začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace 
zpět poskytovateli). Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. 
Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, 
s výjimkou  subjektů  oprávněných  provádět  u  zpracovatele  osobních  údajů  kontrolní  činnost  na  základě  zvláštních 
předpisů.

PO  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  DO  KLUBU  A VYJÁDŘENÍ  NESOUHLASU  SE  ZAŘAZENÍM  DÍTĚTE  DO  ŠKOLKY  JAKO 
NÁHRADNÍKA  jsou  rodiče  do  1  měsíce  od  oznámení  o  přijetí,  nejpozději  však  v  den  nástupu,  povinni  uzavřít 
s poskytovatelem smlouvu o poskytování služby hlídání dítěte v dětském klubu Benjamín; bez uzavřené smlouvy 
nemůže poskytovatel dítě do Klubu Benjamín převzít.

PO  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  DO  KLUBU  A  VYJÁDŘENÍ  SOUHLASU  SE  ZAŘAZENÍM  DÍTĚTE  DO  ŠKOLKY  JAKO 
NÁHRADNÍKA jsou  rodiče  povinni  doložit  poskytovateli  do  1  měsíce  od oznámení  o  přijetí,  nejpozději  však 
před nástupem, tyto dokumenty:

 vyjádření  dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (vyjádření  dětského lékaře bude předloženo buď 
na formuláři poskytovatele, který je ke stažení na www.rcparnicek.cz/prihlasky-2019-2020, anebo na obdobném 
tiskopise, který má rodič k dispozici)

 potvrzení od rodiče, se kterým dítě žije ve společné domácnosti, o zapojení rodiče na trhu práce  (pokud 
dítě žije ve společné domácnosti s oběma rodiči, pak stačí potvrzení pouze od 1 rodiče – kteréhokoliv z rodičů), 
a to některé z těchto potvrzení:

◦ u zaměstnance = potvrzení o zaměstnání rodiče u zaměstnavatele
◦ u OSVČ = potvrzení o výkonu podnikatelské činnosti rodiče od OSSZ
◦ u studenta = potvrzení školy, kde rodič studuje
◦ u nezaměstnaného = potvrzení od Úřadu práce, že je rodič v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně 

si hledá práci
 smlouvu o poskytování služby péče o dítě ve Školce Parníček; bez uzavřené smlouvy nemůže poskytovatel 

dítě do Školky Parníček převzít,
 smlouvu o poskytování služby hlídání dítěte v dětském klubu Benjamín; bez uzavřené smlouvy nemůže 

poskytovatel dítě do Klubu Benjamín převzít.

VYPLŇUJE Rodinné centrum Parníček, z.s.:

Přihláška doručena dne:  …............................................

Rodiči oznámeno přijetí dítěte dne: …............................................

Podpis oprávněné osoby za Školku:  …............................................


