
 

      

 

 

 

Přihláška k členství ve spolku Frank Bold Kids z.s. 

 

Frank Bold Kids z.s. 
se sídlem Rysova 523/2, Brno, PSČ 621 00 
IČ 22893512 
číslo účtu vedeného u FIO banky: 2400137996 / 2010 

 

Adresa  Lesní mateřské školky (LMŠ) Sýkorka: Mokrá Hora 77, 621 00 Brno  
webové stránky: www.skolka.eps.cz  
kontaktní osoba: MVDR. Barbora Bártová, koordinátorka 
mobil: 734 440 605, e-mail: sykorka@eps.cz 

 

Tímto se podle čl. 5.1. Stanov spolku Frank Bold Kids řádně přihlašuji za jeho člena: 

 

jméno a příjmení ………………………………………………………….......................................... 

 

datum narození…………………............................ 

 

adresa trvalého bydliště ……………….……………………………................................................... 

 

povolání …................................................................ 

 

telefon …………………..    e-mail................................................................. 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od trvalé) ……………………………………………................ 

 

zaměstnavatel a jeho adresa …............................................................................................................. 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami spolku Frank Bold Kids, a že podle jejich čl. 5.3 budu 

řádně plnit povinnosti člena spolku, tj. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, aktivně 

hájit zájmy spolku; dodržovat vnitřní dohody a výkonnou radou schválená vnitřní pravidla spolku; 

nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a platit členské příspěvky ve výši 

stanovené výkonnou radou spolku.  

 

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

podpis 

 

 

Nedílnou součástí této přihlášky jsou také její přílohy, které je nutno vyplnit současně s přihláškou:  

 č. 1 informace o dítěti člena  

 č. 2 Podmínky docházky dítěte do LMŠ Sýkorka 
 

http://www.skolka.eps.cz/
mailto:sarka.nekudova@eps.cz


 

Příloha č. 1 přihlášky k členství ve spolku Frank Bold Kids 

 

Údaje o zájemci o členství: 

 

jméno a příjmení ………………………………………………………….......................................... 
 

datum narození…………………... 
 

adresa trvalého bydliště ……………….……………………………................................................... 
 

telefon ………………….. e-mail................................................................. 

 

Informace o dítěti člena 

 

Já zájemce o členství zároveň přihlašuji své dítě/děti k docházce do Lesní mateřské 

školky Sýkorka: 

 

Jméno a příjmení 1. dítěte: …………………………………….......................................... 

datum narození …..……………….. 

rodné číslo:……………… 

bydliště: ………………………………………………………………………...……………… 

mateřský jazyk: ……………………………….. státní příslušnost: …………...……………… 

zdravotní stav dítěte: 

 

 a) dítě je zdravé, může být přijato do LMŠ Sýkorka 

  

 b) dítě vyžaduje speciální péči v oblasti (zakroužkujte a specifikujte):  

  

 zdravotní 

 smyslové 

 tělesné 

 jiné 

  

 c) jiná zdravotní sdělení o dítěti (alergie, trvale užívané léky, omezení…)  

  

 

Jméno a příjmení 2. dítěte: …………………………………….......................................... 

datum narození …..……………….. 

rodné číslo:……………… 

bydliště: ………………………………………………………………………...……………… 

mateřský jazyk: ……………………………….. státní příslušnost: …………...……………… 

zdravotní stav dítěte: 

 

  

 



 

 a) dítě je zdravé, může být přijato do LMŠ Sýkorka 

  

 b) dítě vyžaduje speciální péči v oblasti (zakroužkujte a specifikujte):  

  

 zdravotní 

 smyslové 

 tělesné 

 jiné 

  

 c) jiná zdravotní sdělení o dítěti (alergie, trvale užívané léky, omezení…)  

  

 

 Zájemce o členství jako rodič dítěte prohlašuje, že uvedené informace o dítěti/dětech, 

které jsou podmínkou přijetí dítěte/dětí do LMŠ Sýkorka, obsahují přesné, pravdivé 

a úplné údaje. 

 

 Zájemce o členství jako rodič prohlašuje, že se před přijetím dítěte k docházce 

do LMŠ Sýkorka seznámil a souhlasí s  

(i) Podmínkami docházky dítěte do LMŠ Sýkorka, které jsou přílohou č. 2 přihlášky k 

členství ve spolku Frank Bold Kids a  

(ii) Pedagogickou koncepcí LMŠ Sýkorka, podle jejíchž principů bude vedena péče o dítě 

v rámci jeho docházky do LMŠ Sýkorka.  

 

Pedagogická koncepce LMŠ Sýkorka je zveřejněna na webových stránkách LMŠ Sýkorka. 

Zřizovatel si vyhrazuje právo Pedagogickou koncepci LMŠ Sýkorka upravovat a doplňovat. 

 

 Zájemce o členství jako rodič prohlašuje, že se před přijetím dítěte k docházce 

do LMŠ Sýkorka seznámil s Provozním řádem LMŠ Sýkorka, podle něhož bude 

veden provoz LMŠ Sýkorka a který je součástí schválených vnitřních pravidel spolku 

Frank Bold Kids. Rodič se zavazuje, že Provozní řád LMŠ Sýkorka bude dodržovat. 

Provozní řád LMŠ Sýkorka je zveřejněn na webových stránkách LMŠ Sýkorka. 

Zřizovatel si vyhrazuje právo Provozní řád LMŠ Sýkorka upravovat a doplňovat. 

 

 Zájemce o členství jako rodič může předem určit max. 2 pověřené osoby, které budou 

oprávněny vyzvedávat dítě z LMŠ Sýkorka, pokud se rodič a spolek Frank Bold Kids 

nedohodnou jinak: 

 

a) jméno a příjmení……………………………………………………  

status v rodině (vůči dítěti) ............................. 

datum narození…………………... 

adresa bydliště ……………………………………................................................................... 

telefon ………………….. 

 

 



 

b) jméno a příjmení……………………………………………………  

status v rodině (vůči dítěti) ............................. 

datum narození…………………... 

adresa bydliště ……………………………………................................................................... 

telefon ………………….. 

 

 Zájemce o členství jako rodič   SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ
*
  

 

s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů dítěte pro potřeby LMŠ Sýkorka 

a zřizovatele. Dalším možným využitím jsou pro potřeby rodičů, archivace v třídní knize, 

umístění na webu LMŠ Sýkorka, prezentace v médiích, časopisech, tisku a rozhlasovém 

vysílání. 

 

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

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

        podpis 

                                                           

1  nehodící se škrtněte 



 

Příloha č. 2 přihlášky k členství ve spolku Frank Bold Kids 

 

Podmínky docházky dítěte do Lesní mateřské školky Sýkorka  

  

I. 
Přijetí dítěte do LMŠ Sýkorka 

 

1.1 Spolek Frank Bold Kids je zřizovatelem a provozovatelem Lesní mateřské školky (LMŠ) Sýkorka.  

 

1.2 Zřizovatel přijímá k docházce do LMŠ Sýkorka pouze dítě/děti člena spolku (dále také jen „rodič“), a to 

k dohodnutému datu. 

 

II. 
Členský příspěvek a platba za docházku dítěte do LMŠ Sýkorka 

 

2.1 Výše pravidelného členského příspěvku se rovná výši platby za docházku jednoho dítěte do LMŠ Sýkorka 

a je v souladu s čl. 6.1.7 písm. g) Stanov spolku Frank Bold Kids stanovena jeho výkonnou radou s ohledem na 

četnost docházky dítěte podle rodičem vybraného modelu docházky. 

 

2.2 Rodič zaplatí členský příspěvek podle docházky dítěte do LMŠ Sýkorka na základě vybraného modelu vždy 

za 2 kalendářní měsíce docházky předem. Platbu členského příspěvku je nutno uhradit na účet spolku Frank Bold 

Kids uvedený v záhlaví přihlášky, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci, 

v němž má dítě docházet do LMŠ Sýkorka. Výjimečně a po předchozí dohodě je možné členský příspěvek 

uhradit osobně v hotovosti.  

 

2.3 Výše členského příspěvku a modely docházky dítěte do LMŠ Sýkorka jsou následující:  

 

Celodenní docházka - 8 hodin denně: 

 

Model celý den cena za měsíc cena za 2 měsíce: 

2 dny v týdnu:  2 880,00 Kč 5 760,00 Kč 

3 dny v týdnu:  4 080,00 Kč 8 160,00 Kč 

5 dnů v týdnu:  5 600,00 Kč 11 200,00 Kč 

 

 - Cena nezahrnuje stravné 

 

2.4 Výkonná rada spolku Frank Bold Kids je oprávněna v souladu s jeho stanovami jednostranně stanovit novou 

výši členského příspěvku a modely docházky dítěte do LMŠ Sýkorka, které musí být nejméně 2 měsíce před 

jejich účinností zaslány e-mailem na adresu rodičů a oznámeny na webových stránkách LMŠ Sýkorka. 

 

2.5 Rodič může požádat zřizovatele o navýšení četnosti docházky dítěte do LMŠ Sýkorka podle stanovených 

modelů docházky. Zřizovatel žádost do 5 dnů od jejího přijetí posoudí a oznámí rodiči, zda je taková změna 

s ohledem na kapacity a provoz LMŠ Sýkorka možná a zároveň mu oznámí výši a další detaily doplatku 

členského příspěvku za navýšení četnosti docházky dítěte do LMŠ Sýkorka. Dítě může zvýšit četnost docházky 

do LMŠ Sýkorka až poté, co bude doplatek zřizovateli uhrazen.  

 

2.6 Pokud rodič neuhradí platbu členského příspěvku ve stanovené výši, dítě/děti ztrácí právo na docházku do 

LMŠ Sýkorka. 

 

2.7 V případě absence dítěte v LMŠ Sýkorka se platba členského příspěvku nevrací. 



 

 

2.8 V případě snížení četnosti docházky dítěte do LMŠ Sýkorka se platba členského příspěvku nevrací.  

 

2.9 Poměrná část již uskutečněné platby členského příspěvku se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě 

omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci, pokud se rodič a spolek 

Frank Bold Kids nedohodnou jinak. 

 

III. 
Odpovědnost za dítě 

 

3.1 V souladu s Pedagogickou koncepcí LMŠ Sýkorka jsou stanovena pravidla pro pobyt dětí v přírodě. Jednou 

ze základních podmínek bezpečného pobytu dětí v přírodě v rámci docházky do LMŠ Sýkorka je vhodné 

oblečení, obutí a další vybavení odpovídající roční době a počasí, které jsou příkladmo popsány v Provozním 

řádu LMŠ Sýkorka. 

 

3.2 Zřizovatel v provozních dnech a hodinách LMŠ Sýkorka přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předáním 

dítěte pedagogovi LMŠ Sýkorka, tj. rodič řekne „předávám dítě“, pedagog řekne „přebírám dítě“, a v průběhu 

denního provozu LMŠ Sýkorka předáním dítěte zpět rodiči stejným způsobem odpovědnost zřizovatele za dítě 

končí. Při slavnostech a společných akcích, jako jsou zejména výlety s rodiči či brigády, a také při pobytu rodiče 

s dítětem v základně LMŠ Sýkorka, zodpovídá za dítě jeho rodič. 

 

3.3 Vyzvedávání dítěte z LMŠ Sýkorka je zajištěno osobně jeho rodiči, případně pověřenými osobami 

uvedenými v příloze č. 1 přihlášky k členství ve spolku Frank Bold Kids. 

 

3.4 Pokud by z jakýchkoliv důvodů nemohl pravidelně vyzvedávat dítě z LMŠ Sýkorka osobně jeho rodič nebo 

předem oznámená pověřená osoba, zašle zřizovateli rodič písemné oznámení s uvedením jména, příjmení a data 

narození, statusu v rodině a kontaktů na tuto osobu pověřenou k vyzvedávání dítěte. 

 

3.5 Pokud by jednorázově nemohl rodič nebo jím pověřené osoby podle čl. 3.3 a 3.4 těchto pravidel osobně 

vyzvednout dítě, rodič vyzvednutí třetí osobou telefonicky oznámí pedagogům LMŠ Sýkorka s uvedením jména, 

příjmení, statusu v rodině a kontaktů. Pedagog LMŠ Sýkorka má právo ověřit totožnost takové třetí osoby 

a v případě jakýchkoliv pochybností v zájmu zdraví a bezpečnosti dítěte všemi legitimními prostředky ověřit 

oprávnění této třetí osoby vyzvednout dítě, její totožnost a vztah k dítěti.  

 

3.6 Zřizovatel je pojištěn u Allianz pojišťovny, a.s. Pojištění pokrývá pojištění budov pro případ poškození, 

pojištění movitých věcí pro případ poškození, a u České rady dětí a mládeže, které pokrývá pojištění 

odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví dítěte. Pojišťovací smlouvy jsou k dispozici u zřizovatele k 

nahlédnutí. 

 

IV. 
Omlouvání dítěte z docházky a ukončení docházky 

 

4.1 V případě nepředpokládané absence dítěte v LMŠ Sýkorka, např. z důvodu onemocnění či z obdobných 

vážných důvodů, musí být dítě omluveno v elektronickém docházkovém systému a posláním sms koordinátorce. 

V případě déle trvající absence dítěte je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání koordinátorku LMŠ Sýkorka 

písemně (alespoň e-mailem) upozornit. 

 

4.2 Docházka do LMŠ Sýkorka je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před zahájením školní 

docházky dítěte, nebude-li stanoveno jinak. 

 

 


