
Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník

PŘIHLÁŠKA do školní družiny pro školní rok 2022 / 2023

Příjmení a jméno žáka: …………………………………………………………      Třída: ………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Datum narození: ………………………………                                    Zdravotní pojišťovna: ……………………
Upozornění na zdravotní a jiné problémy žáka:
…………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Příjmení a jméno otce (zák. zástupce): …………………………………………………………...
tel.: ………………..…………………….E-mail: …………………………………………………
Příjmení a jméno matky (zák. zástupce): ………………………………………………………….
tel.: ………………..…………………….E-mail: …………………………………………………

Záznamy o uvolnění žáka ze školní družiny
Jména dalších osob oprávněných vyzvedávat žáka ze školní družiny:
(do závorky uveďte vztah k žákovi např. babička, sourozenec…)
……………………………………………………tel.:…………………………………..

……………………………………………………tel.:…………………………………
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* vyplňte v případě, že žák odchází sám na zájmový kroužek a po jeho skončení se vrací do ŠD (v případě, že po výuce následuje zájmový kroužek, je čas
příchodu do ŠD až v čase skončení kroužku).

Družina v lese – KAŽDÉ PONDĚLÍ - V pondělí bude družina za příznivého počasí jezdit do lesa.
Pro žáky, kteří se nebudou účastnit DRUŽINY V LESE, bude družina otevřena do 14:00. V případě změny jízdního řádu se může tato
doba změnit. Cenu jízdného na družinu v lese platí rodiče tutorovi ŠD vždy předem: září-listopad, prosinec - únor, březen - červen.

Upozornění rodičům:
Má-li být žák uvolněn ze školní družiny jinak než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů.
V případě, že žák odchází samostatně, přebírá rodič za žáka odpovědnost. Žáka nelze uvolnit na telefonickou žádost.
Výše měsíčního poplatku je stanovena směrnicí, platí se vždy dopředu na následující pololetí a činí 1000,-Kč což je 200,- Kč měsíčně bez
ohledu na počet dní strávených v ŠD. Poplatek je uhrazen převodem na účet školy s uvedením reg. čísla a jména účastníka ŠD.

Telefon do školní družiny: 735 048 554
Soukromá základní škola Eriza, s.r.o., U Cihelny 505, 276 01 Mělník zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 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 (dále jen „GDPR“).

Podpisem níže potvrzujeme, že souhlasíme s uvedením všech údajů v souladu s GDPR a že jsme se seznámili s obsahem Vnitřního řádu školní
družiny.

.

V Mělníku dne…………………....... Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………..


