
PŘIHLÁŠKA do Školky Parníček v Lysé nad Labem
NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ od 7.7.2020 do 21.8.2020

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: Rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu:

Zdravotní pojišťovna:
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  (SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZAKROUŽKUJTE)

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

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  (SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZAKROUŽKUJTE)

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

Podpis:

DÍTĚ PŘIHLAŠUJI NA DOCHÁZKU V TOMTO TERMÍNU (zaškrtněte křížkem týden, o který máte zájem):

7.7.-10.7. 13.7.-17.7. 20.7.-24.7. 27.7.-31.7.

3.8.-7.8.. 10.8.-14.8. 17.8.-21.8.

Poznámka k termínu:

Jako zákonný zástupce dítěte touto přihláškou závazně přihlašuji své dítě na Prázdninový provoz Školky Parníček (tzv. 
Školkový tábor)  ve shora uvedeném termínu a plně souhlasím s podmínkami  Školkového tábora.  Zavazuji  se uhradit 
zálohu ve výši 500     Kč nejpozději do 10 kalendářních dnů   od oznámení Rodinného centra Parníček, z.s. učiněného 
prostřednictvím  e-mailu,  že  dítě  bylo  na  Školkový  tábor  přijato.  Záloha  je  nevratná;  v  případě  odhlášení  dítěte 
ze Školkového tábora bude záloha vrácena jen v případě, že místo bude obsazeno jiným zájemcem.

Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že
 jím uvedené údaje jsou pravdivé; nepravdivé údaje mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do Školky Parníček anebo 

v případě jeho přijetí pro jeho dodatečné vyloučení ze Školky Parníček;
 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 v této přihlášce může dojít k naplnění skutkové podstaty poškození finančních zájmů 
EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Zároveň souhlasím
 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 jako podpořená osoba 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  1.1. 
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 ČR. 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.

 s pořizováním fotografií dítěte v průběhu školkového tábora a s jejich použitím k propagačním účelům Dětské skupiny 
Školka Parníček a jejího provozovatele Rodinného centra Parníček, z.s.
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s tím, že provozovatel školkového tábora shromažďuje a zpracovává osobní údaje 
uvedené v této přihlášce pro účely vedení evidence.

Zákonný  zástupce  se  ZAVAZUJE  DO  2  MĚSÍCŮ  od oznámení  o  přijetí  do  školky,  nejpozději  však 
před nástupem do školky, DODAT TYTO DOKUMENTY:
 u dítěte, které již Školku Parníček navštěvovalo   – čestné prohlášení o tom, že se nezměnily žádné skutečnosti 

od doby, kdy dítě Školku naposledy navštěvovalo (zákonnému zástupci bude předán formulář)
 u dítěte, které Školku Parníček dosud nenavštěvovalo  :

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

2. 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.
 u všech dětí   musí rodiče uzavřít s Rodinným centrem Parníček, z.s. smlouvu o poskytování služby péče o dítě  

ve Školce Parníček, a to před nástupem dítěte do Školky.

V ____________________ dne __________________ Podpis: _______________________________

INFORMACE PRO RODIČE

Příchod dítěte: 7.00 – 8.00 hodin
Vyzvednutí dítěte: 15.00 – 16.30 hodin (po předchozí dohodě lze i dříve)
Stravování: Rodinné centrum zajišťuje celodenní stravování včetně pitného režimu
Cena: 1.080,- Kč u tábora od 7.7. do 10.7.2020 (cena je konečná, včetně celodenního stravování)

1.350,- Kč u táborů od 13.7. do 21.8.2020 (cena je konečná, včetně celodenního stravování)
Splatnost:

 záloha 500,- Kč je u všech termínů splatná do 10 kalendářních dnů od oznámení, že dítě bylo na Školkový 
tábor přijato

 doplatek je splatný nejpozději první den nástupu na Školkový tábor
 záloha je nevratná; zajistíte-li jiného zájemce, který zaplatí zálohu, bude záloha vrácena
 platbu  můžete  provést  v  HOTOVOSTI v  Rodinném centru  Parníček  VÝLUČNĚ k  rukám koordinátora 

Školky NEBO PŘEVODEM na účet 2300927261/2010 (do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte a termín)
S sebou:

 kopie průkazu pojištěnce dítěte
 prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem dítěte
 léky, pokud je dítě bere
 oblečení a boty na ven odpovídající aktuálnímu počasí; přezůvky; pokrývku hlavy, sluneční brýle (je-li dítě 

ochotno je nosit), opalovací krém
 podepsanou láhev na pití; batůžek, bezpečnostní vestu
 oblíbenou věc / hračku / plyšáka na spaní po obědě

Program: 07.00 – 08.00 příchod dětí, volná hra
08.00 – 11.30 organizovaná činnost, dopolední svačina
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 14.00 odpočinek; u větších dětí klidová činnost
14.00 – 16.30 odpolední svačina, hry, odchod dětí

Děti budou svůj čas trávit ve vnitřních a venkovních prostorách Školky Parníček a Rodinného centra Parníček na adrese 
Jedličkova 1398/9, 289 22, Lysá nad Labem a dále venku mimo prostory RC Parníček.
Rodiče svým podpisem na přihlášce souhlasí s tím, že děti budou svůj čas trávit i venku, mimo prostory RC Parníček, příp. 
že budou jezdit na výlety hromadnou dopravou (vlakem, autobusem).

Kontakt: e-mail: skolka@rcparnicek.cz telefon: 739 463 371 (koordinátorka školky)


