
Lesní školka ZeMě – přihláška na zkušební dobu  

ZeMě, spolek, IČ 228 47 901, sídlem Na Kopanině č.ev. 181, 252 30 Řevnice zapsaný ve 

spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22158  

zastoupený členem Rady: .... (dále jen "spolek ZeMě") 

a 

 

zákonní zástupci nezletilé(ho) ………………………………………………………… 

datum narození........................  

bytem.................................................................................................. (dále jen “dítě”) 

matka: ......................................................................................

datum narození..................................bytem.................................................. 

tel./e-mail : ................................................................................. 

otec: ........................................................................................ 

datum narození...................................bytem................................................... 

tel./e-mail : ................................................................................. (oba dále jen "rodiče") 

1.  

Rodiče přihlašují své dítě …………………………………………………………………

do Lesní školky/ školy ZeMě provozované spolkem ZeMě na dvouměsíční zkušební dobu 

počínaje datem : ………………………

 

a na tento počet dnů v týdnu: …………………………………………………



Preference dnů:...................................................................................... 

Pravidla a aktuální informace jsme prostudovali, souhlasíme s nimi a a 
zavazujeme se je dodržovat. 
Jako rodič jsem si vědom/a toho, že moje dítě bude ve volné přírodě a 
přes veškerou bedlivou pozornost a předvídavost průvodců a učitele, 
může v těchto podmínkách dojít k nehodě, a proto přebírám veškerou 
zodpovědnost v případě poranění dítěte nebo poškození věcí dítěte. 

Stejně tak jako rodič nesu plnou zodpovědnost za vzdělávání svého 
dítěte, školka je prostředkem, který jsem si pro své dítě v rámci 
vzdělávání zvolil, zodpovědnost za všechno, co se děje ve školce, však 
zůstává přes veškerou profesionalitu a nasazení průvodců a učitele u 
mě jako rodiče. 

Dále nesu zodpovědnost za stravování svého dítěte v době trvání 
školky.  

Rodiče berou na vědomí, že dítě se může dostat do kontaktu s neočkovanými dětmi. 

Svou přihlášku stvrzuji zasláním školkovného za první měsíc školky do 
konce předchozího měsíce docházky na výše uvedený účet s jménem 
dítěte v poznámce pro příjemce. Tato forma „rezervace“ pokryje první 
měsíc docházky a je nevratná pokud dítě nenastoupí.  

Po uplynutí zkušební doby a oboustranné spokojenosti je třeba vyplnit 
Závaznou přihlášku na celý školní rok.  

V Řevnicích dne ..............................  

....................................... ........................................... .....................................................  

matka                             otec                                        spolek ZeMě


