
 

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 
Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

Závazná přihláška do kroužků pro ŠKOLNÍ DRUŽINU ve školním roce 2018/2019 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………          Třída: ……………………………………              

Kroužky začínají v týdnu (školním lichém) od 1. 10. 2018.       Účastník školní družiny: ANO / NE *nehodící se škrtněte 

UPOZORNĚNÍ: Kapacita kroužků je omezená. V případě malého zájmu nebude kroužek otevřen, v případě velkého 
zájmu nebudou všichni zájemci uspokojeni.  

Poř. č. Název kroužku Den 

1   

2   

3   

4   

 
Zákonný zástupce bere na vědomí, že ŠKOLA, jakožto správce údajů, zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pro účely školního vzdělávání. 
Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v rozsahu nezbytném pro plnění našich zákonných 
povinností. Osobní údaje zpracováváme po dobu odpovídající stanoveným účelům zpracování. Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech 
naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na www.zernosecka.cz 

O otevření ZK rozhoduje ředitelka školy. V každém pololetí je stanoveno celkem 12 vyučovacích hodin. Odpadlé 
hodiny budou nahrazeny v měsíci lednu za 1. pololetí a v červnu za 2. pololetí.  

Při nezaplacení nebude žák zařazen mezi účastníky ZK. Za nepřítomnost účastníka se úplata nevrací. 
Z kroužku se lze odhlásit pouze v pololetí k 31. 1. písemně na formuláři Odhláška z kroužku. 

Závazně přihlašuji své dítě na vybrané zájmové kroužky a potvrzuji, že nejsou v kolizi s jeho školním rozvrhem 
a dalšími aktivitami. 

Dne: ………………………………                                ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                        Podpis zákonného zástupce                                                                                                                              
 
zde odstřihněte ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Platební pokyny kroužků pro ŠKOLNÍ DRUŽINU ve školním roce 2018/2019 

Zákonný zástupce svým podpisem závazně přihlašuje své dítě na vybrané zájmové kroužky (dále též ZK) a zavazuje se 
uhradit za všechny zájmové kroužky celkovou jednorázovou úplatu 500 Kč za školní rok.  

Pololetní příplatek 200 Kč na materiál je vybírán za každý z následujících ZK: Keramika, Všekutílek, Šikulové. 
U dalších nabízených kroužků bude pololetní příplatek vyčíslen a vybírán pouze v případě vyšších režijních nákladů 
na materiál. Příplatky za materiál na první pololetí plaťte dohromady s jednorázovou úplatou za účast,  
tj. 500 Kč + příplatky za první pololetí.  

Jednorázová úplata za zájmové kroužky se provádí předem, avšak až po vyrozumění o přijetí na nástěnce či webu 
školy, nejpozději do 30. 9. 2018. Ve druhém pololetí do 15. 2. 2019 plaťte pouze příplatky za materiál. 

Forma úplaty:   bezhotovostní, převodním příkazem 
Číslo účtu:   2537071/0300 
Variabilní symbol:   77 
Specifický symbol:  evidenční číslo účastníka 
Zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení účastníka + názvy kroužků 
 
Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte obratem třídnímu učiteli nebo přímo vedoucí Školního klubu do 
knihovny nejpozději do pátku 14. 9. 2018. Platební pokyny si ponechte pro správné provedení platby. 


