
   

 

 
 

 

Lilie – centrum dramatické výchovy 

soukromé vzdělávací zařízení pro děti od 2 do 6 let 

 

                                     Jasenická 1831, 755 01 Vsetín                 tel: 720 119 272 

                                     IČ: 66730317 č.ú.:259668122/0300 www.lilie-centrum.cz 
 

 

 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 

 
Jméno a příjmení matky  --------------------------------------------------- 

Narozena    --------------------------------------------------- 

Adresa     --------------------------------------------------- 

Zaměstnání    --------------------------------------------------- 

Telefon, mobil    --------------------------------------------------- 

E-mail     --------------------------------------------------- 

Jméno a příjmení otce   --------------------------------------------------- 

Narozen    --------------------------------------------------- 

Adresa     --------------------------------------------------- 

Zaměstnání    --------------------------------------------------- 

Telefon, mobil    --------------------------------------------------- 

E-mail     --------------------------------------------------- 

 

Jméno a příjmení dítěte   --------------------------------------------------- 
 
Datum nástupu                                          --------------------------------------------------- 

Datum narození   --------------------------------------------------- 

Místo narození     --------------------------------------------------- 

Rodné číslo      --------------------------------------------------- 

Zdravotní pojišťovna       --------------------------------------------------- 

Adresa trvalého bydliště  --------------------------------------------------- 

Státní občanství    --------------------------------------------------- 

http://www.lilie-centrum.cz/


   

 

 
Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte 

 

 

 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že náležitosti přijetí dítěte bude vyřizovat zákonný zástupce  ________________________ 

 

Žádost přijata dne 
 

Dávám svůj souhlas Lilii-centru předškolní výchovy, Jasenická 1831, Vsetín, aby zpracovávala a evidovala osobní 
údaje a citlivé osobní údaje včetně rodného čísla dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 
v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických 
vyšetření (např. testy školní zralosti, individuální vzdělávací plán), mimoškolní akce Lilie jako školní výlety, 
úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem Lilie. Souhlas poskytuji na celé období 
docházky dítěte do Lilie. Souhlas poskytuji pouze Lilii, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní 
údaje a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byli jsme poučeni o právech podle zákona č. 
101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. 
 

*Dávám/Nedávám (*nehodící se škrtněte) 

 

svůj souhlas Lilii-centru dramatické výchovy, Jasenická 1831, Vsetín k fotografování dětí v rámci činností a akcí 

zařízení, s použitím fotografií při prezentaci a propagaci v tisku, na internetu apod. 

 

Ve Vsetíně dne                 _____________________________  _____________________________ 

                                    podpisy rodičů/zákonných zástupců 

 
 


