
Přihláška k docházce do Lídrovky 
= dětská skupina sebevědomí a matematiky 

 
 
Zvolte preferenční adresu 

 
        Mirošovická 4, Praha 10            Tuklatská 3, Praha 10 

 * poblíž metra Skalka            * poblíž Strašnického divadla 
 

 

Údaje o dítěti 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Datum narození………………………..........................Zdravotní pojišťovna ………………………................................ 

 
Trvalý pobyt…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bydliště 
(pokud se liší od trvalého pobytu)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Zákonní zástupci dítěte 
 
Jméno a příjmení matky ………………………………………………………………Datum narození……………………………… 
 
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail…………………………………………………………………………………………..........Telefon…………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení otce …………………………………………………………………..Datum narození…………………………….. 

 
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………………………………………..........Telefon…………………………………………….. 
 
 

Kromě rodičů budou dítě vyzvedávat tyto osoby 
Uveďte jméno a příjmení, číslo OP, Vztah k dítěti: 
 
…………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Sourozenci dítěte 
Uveďte jméno a rok narození:  

 
1. ……….…………………….…………………………………………3. ……………………………………………………………………………………….. 

 
2. ……….…………………….…………………………………………4.………………………………………………………………………………………….. 

 
Doplňující údaje 
Vyplňte v případě důležitých informací týkajících se dítěte a jeho potřeb. Např. zdravotní 
omezení, která by mohla mít vliv na průběh vzdělávání a péče o dítě apod. 

  
  
  
  
  
   
   
  

 

Typ docházky 
 

        Celodenní  7,30 –17 

        Dopolední  7,30 – 13    

        Odpolední  12 –  17 

        Hodinová  dle dohody 

        Individuální  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vyjádření lékaře 

ANO – NE     Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy 

ANO – NE     Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: a) zdravotní  b) tělesné c) smyslové d) jiné  

ANO – NE     Dítě je řádně očkováno a je možné ho přijmout do mateřské školy dle ust. §50 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

ANO – NE      Možnost účasti na akcích školy - plavání, saunování, škola v přírodě 

 
Jiná závažná sdělení o dítěti………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Alergie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
V ………………………………..dne ……………………………Razítko a podpis lékaře ……………………………………………………. 
 



Přihláška ke stravování 

ANO – NE     Přihlašuji své dítě ke společnému stravování v Lídrovce dle zvoleného typu 

docházky. Celodenní docházka zahrnuje 1x oběd a 2x svačinu, dopolední a 

odpolední docházka zahrnuje 1x oběd a svačinu. K hodinové a individuální 

docházce nelze společné stravování zajistit, v takových případech si děti 

přinesou vlastní stravu ve svačinových boxech.  

 
Prohlášení zákonných zástupců 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a kompletní a jakoukoliv změnu v údajích 

oznámím. Prohlašuji, že dítě je řádně očkované dle očkovacího kalendáře (nutné potvrzení 

od lékaře) a že bude docházet do Lídrovky pouze zdravé (v bezinfekčním stavu). 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se školním řádem, obsahem výukové náplně Lídrovky a 

prostory, kde bude výuka probíhat a nemám žádných námitek. 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ceníkem školného a ostatními platebními podmínkami. 
 
 
V ………………………………..dne …………………………… 
 
 

….….……………………………………………………………………………….. 
      Podpisy zákonných zástupců 


