
 

              Přihláška k docházce
do lesního klubu Ostrov přírody z.s., Kus zeMěTU 

 

 

Přihlašuji své dítě (jméno a příjmení) ……………………………………………………………. 

narozené     ……………………………………………………………. 

bydlištěm     ……………………………………………………………. 

 

k zápisu do lesního klubu Ostrov přírody a uvádím tyto následující pravdivé údaje:   

Jméno a příjmení zákonného zástupce:   

Telefon:   

E-mail:    

Jméno a příjmení zákonného zástupce (nebo jiné kontaktní osoby):   

Telefon:   

E-mail:    

 

 

Model docházky*:   5 dní v týdnu

   4 dny v týdnu              po út st čt pá

    3 dny v týdnu  po út st čt pá 

   2 dny v týdnu  po út st čt pá

*zaškrtněte prosím zvolený počet dnů, u počtu dnů 3 a méně za týden zaškrtněte zvolené dny

 

 

Den plánovaného nástupu do LK Ostrov přírody: ....................................  
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O dítěti podrobněji:   

Jak dítě běžně oslovujete?   

Kolik má dítě sourozenců a jakého věku?   

Co považujete za silné povahové rysy vašeho dítěte?  

    

Jakou činnost dítě nejraději dělá?      

Jak se dítě projevuje ve skupině ostatních dětí?     

Je něco, z čeho má velký strach (fobie) nebo obavy?     

Jak si představujete spolupráci s lesním klubem Ostrov přírody, například své zapojení apod.? 

      

Jaká je vaše motivace k zapsání dítěte do lesního klubu Ostrov přírody?          

 

Zdravotní stav dítěte: 

Jaké vážnější choroby, operace, úrazy dítě prodělalo?    

  

Užívá nějaké léky? Jaké?     

Má alergii? Na co? Jaké má projevy?     

 

Drží nějakou dietu?     

Jaké další důležité informace o jeho zdravotním stavu můžete poskytnout?        

 

Další informace, které by lesní klub měl vědět:  

 

 

 

……………………………………...................  

……………………………………...................  

  Podpis zákonných zástupců dítěte 

 

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

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

zKOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
Školka
Obdélník

Školka
Obdélník

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro

