Školní družina při ZŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 780

Školní rok 2018/19

Přihláška do školní družiny
Příjmení a jméno žáka: ____________________________
Třída: ____________
Datum narození: ________________
Státní občanství: ________________
Bydliště: __________________________________________________________________________
Upozornění na zdravotní problémy dítěte: _______________________________________________
Příjmení a jméno
matky (zák. zástupce):_____________________________________ tel.č. _____________________
otce (zák. zástupce):_______________________________________tel.č._____________________
Potvrzení zaměstnavatele matky (zák. zástupce):

Potvrzení zaměstnavatele otce (zák. zástupce):
Poplatek za ŠD ve výši 600Kč/školní rok se hradí na účet školy: 1124430349/0800, variabilní symbol = datum narození žáka
(DDMMRRRR), do poznámky napsat příjmení a třídu žáka. Úhrada v hotovosti je možná na EO ZŠ. Poplatek zaplaťte až po
obdržení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k docházce do ŠD - viz vnitřní řád (od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018)
Podpisem níže potvrzujeme, že jsme se seznámili s vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen na nástěnce ŠD a na
www.zslns.cz

Záznamy o uvolnění žáka ze školní družiny (předběžně vyplňte tužkou)
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Upozornění zákonným zástupcům: má-li být vaše dítě z družiny uvolněno jinak než v hodinu určenou na přihlášce, musí se
předem prokázat písemným svolením zákonných zástupců (opatřeného datem a jejich podpisem), zřetel se nebere na
telefonické vyzvání.
Datum: …………………………

Podpis zákonného zástupce: …………………………………….

Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018 na EO ZŠ nebo odešlete
doporučeným dopisem na adresu: ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou, 584 01
obraťte na 2. str.

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním jeho osobních údajů pro níže uvedené účely
Já ………………………………………………………. dávám výslovný souhlas stvrzený podpisem ke zpracování
osobních údajů pro potřeby činnosti školní družiny (dále ŠD) Základní škole Ledeč nad Sázavou, okres
Havlíčkův Brod, a to po dobu uvedenou pro níže vyjmenované účely zpracování:
Účel zpracování
Zpracovávané osobní údaje
Doba platnosti souhlasu

Souhlas
Hodící se označte x
Ano
Ne

Datum odvolání
souhlasu, podpis

Osobní údaje zákonných zástupců žáka
Jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa zaměstnavatele
Souhlas platí ode dne podání přihlášky do ŠD po dobu 3 let
Souhlas lze kdykoliv po dobu docházky žáka do školní družiny, příp. po jejím ukončení, změnit. Změna musí
být uskutečněna písemně vložením data a podpisu u příslušného účelu v tomto dokumentu. Platnost změny
je od tohoto data.

V ………………………………………… dne ………………………

………………………………………………….
podpis zákonného zástupce

Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou
www.zslns.cz , tel. 569 726 420, e-mail: zsledec@seznam.cz

