Masarykova základní škola Horní Bříza,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Středisko volného času
Tř. 1 .máje 210, 330 12 Horní Bříza
Telefon: 377 333 801
e-mail: sekretariat@zshornibriza.cz; www.zshornibriza.cz

PŘIHLÁŠKA
do zájmového kroužku 2018/2019
NÁZEV ZÁJMOVÉHO KROUŽKU : ………………………………………….………..
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………
Rodné číslo: …………………………………….. St.občanství:……………………………….
Adresa trvalého pobytu (včetně ulice a PSČ): …….……………………………………
…………………………………………………………………………….…….…………………..........
Škola:.......………………………………………………..….Třída: ……………....................
Jméno a příjmení zák.zástupce, adresa : …………………..…………………………….
…………………………………………………………………………………..…………………………..
Telefon na rodiče:……………………………………………………………………………………
E-mail na rodiče (tiskace):………………………………………………………..……………..
Důležité informace (zdrav.stav, omezení atd.): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………..
ZÁPISNÉ:
,- Kč
PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE A ZÁPISNÉ ZAPLAŤTE U VEDOUCÍHO KROUŽKU
NEJPOZDĚJI DO 19. 10. 2018.
Za vybranou aktivitu zaplatíme zápisné ve stanovené výši a budeme dbát na pravidelnou docházku dítěte do vybrané aktivity.
Pokud dítě přestane docházet, zápisné se nevrací.
Zákonní zástupci prohlašují, že přihlášený/á nemá žádná zdravotní postižení či jiná znevýhodnění, která by mohla mít vliv na
poskytované školské služby a činnost ve SVČ při MZŠ H.Bříza. Zákonní zástupci berou na vědomí odpovědnost za škody úmyslně
způsobené nezletilým účastníkem v době pobytu ve SVČ při MZŠ H.Bříza a možnost jejich finanční úhrady. V případě opakovaného
nebo hrubého porušování vnitřního řádu SVČ účastníkem činnosti může být tento vyřazen ze zájmového vzdělávání bez nároku na
vrácení účastnického poplatku.
Dávám svůj souhlas Středisku volného času při Masarykově základní škole Horní Bříza k tomu, aby zpracovávalo a evidovalo
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte a kontakty (e-mail) na zákonného zástupce uvedené v této přihlášce ve smyslu
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas
poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace SVČ podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení
nezbytné zdravotní dokumentace, zveřejňování fotografií mého dítěte v propagačních materiálech SVČ, včetně internetových
stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem SVČ. Souhlas se zpracováním a evidováním osobních údajů poskytuji
na období 10 let a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. V případě fotografií,
video a audiozáznamů pro potřeby kroniky a archivu školy na dobu neurčitou. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.
101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke GDPR.

Svým podpisem stvrzuji, že veškeré údaje na této přihlášce jsou pravdivé a ÚPLNÉ.
(Přihláška musí být vyplněna čitelně, nesmí být jakýmkoli způsobem znehodnocena nebo přepisována, jinak
je neplatná. Je to matriční doklad.)

………………………………………………
Datum a podpis zák. zástupce
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