
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA  JESENICE, 
příspěvková organizace 

 
 

K Rybníku 800, Jesenice, PSČ 252 42 

www.jesenickaskola.cz 

školní družina 
vedoucí vychovatelka Martina Hánová 

e-mail: hanova@jesenickaskola.cz 

telefon:725 612 618 

IČO: 70107017 
Běžný účet zřízen u ČSOB a.s., Na Pankráci 310/60, Praha 4; číslo účtu: 276046755/0300  
Organizace je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1546 

 

Přihláška do školního klubu pro školní rok 2020/2021 
 

Jméno žáka:……………………………………………………….třída:……………………. 

Bydliště:…………………………………………………………………………………….... 

Jméno matky (zák. zástupce):………………………………………Tel:……………………. 

Jméno otce (zák. zástupce)……………………………………….....Tel:…………………..... 

Den Provoz ŠK 

Pondělí 12.30 – 16.30 

Úterý 12.30 – 16.30 

Středa 12.30 – 16.30 

Čtvrtek 12.30 – 16.30 

Pátek 12.30 – 16.30* 

*Začátek provozu ŠK se může změnit dle rozvrhu dětí. 

Upozornění rodičům: Školní klub je určen pro žáky 5. – 9. ročníku. 
Školné za ŠK je stanoveno ve výši 500,- Kč za pololetí. Platba školného musí být uhrazena na účet 276046755/0300 
za první pololetí (září – leden) nejpozději do 21. 8. 2020, na druhé pololetí (únor – červen) nejpozději do 22. 1. 2021. 
VS je stejný jako do ŠJ. Pokud nebudou tyto platby do daných termínů uskutečněny, nebude vaše dítě přijato do 
ŠK (resp. bude vyloučeno ze ŠK). 
Řád ŠD a ŠK je k dispozici na webových stránkách či na recepci školy. Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem na 
„Přihlášce do školního klubu“, že se s řádem školního klubu seznámili. 

Tímto jsem informován, o skutečnosti, že ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, 
příspěvková organizace, shromažďuje, zpracovává a eviduje osobní údaje, uvedené v tomto dotazníku pro účely vedení 
povinné školní dokumentace školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona. Škola, s výjimkou 
zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout třetím osobám, musí tyto údaje zabezpečit před 
neoprávněným přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou a archivuje dokumentaci po 
dobu stanovenou zákonem. 

Více podrobností k  právům a povinnostem, které se týkají ochrany osobních údajů, lze nalézt na webových stránkách 
školy. 

Veškeré změny uvedených osobních údajů jsem povinen nahlásit škole do 14 dnů po jejich vzniku. 
 

Datum:                                                            Podpis zákonného zástupce žáka: 
 
 
       ………………………………….. 


