Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí
příspěvková organizace, Zdeňka Fibicha 287, telefon 571 665 402
domecekvalmez@seznam.cz, www.domecekvalmez.cz

Přihláška do zájmového útvaru
Zahájení pravidelné činnosti zájmových útvarů v měsíci září, ukončení v měsíci červnu
(mimo svátků a prázdnin vypsaných MŠMT ČR)

Zájmový útvar, klub, kurz: ………………………………………………………………………..………………..……………………………………

Zákonní zástupci dětí a nezletilých klientů jsou povinni:
a) Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školského zařízení.
b) Na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
činnosti dítěte ve školském zařízení.
c) Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, nebo závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost v zařízení.
d) Oznamovat školskému zařízení veškeré změny týkající se osobních údajů.

Práva klientů školského zařízení:
a)
b)
c)
d)

Klienti mají právo na poskytování služeb SVČ.
Prostřednictvím vedoucích oddělení, případně anket, se vyjadřovat k činnosti SVČ.
Přicházet s novými náměty a nápady na zlepšení činnosti SVČ.
Další práva, která vyplývají ze Školského zákona.

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………....…………………………………………………..…
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………..…………………………………………....

Potvrzení zákonného zástupce:

Kontaktní telefon: …………………………………………..……..

Škola, třída: ……………………..……………………………………....

Souhlasím, aby můj syn (dcera) se zúčastňoval(a) výše uvedených aktivit. Budu dbát, aby řádně
docházel(a) a v případě nepřítomnosti omluvím přihlášeného účastníka činnosti písemně, nebo telefonicky.

Datum narození: …………………………………………………...

Rodné číslo: …………………………………………………………..….

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………..…..

Státní občanství: …………………………………………….…………

Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování
zájmového vzdělávání: ……………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Do aktivit přichází účastník činnosti samostatně, nebo zákonný zástupce příchod i odchod účastníka
činnosti zajistí sám.
Souhlasím, aby fotografie pořízené během činnosti mohly být vyvěšeny na veřejně přístupných
místech (www stránky, nástěnky SVČ, …), případně zaslány do médií.

Přihláška a úplata – SVČ Domeček – nejpozději do 15. 10. daného školního roku

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………

Lze zaplatit celou částku, nebo pololetně.

E-mail: ……………………………………………………………......

Termíny plateb jsou závazné a při nedodržení termínu je účastník nahrazen náhradníkem. Bez
odevzdání přihlášky a zaplacení zápisného za zájmové vzdělávání nelze aktivitu navštěvovat. Po konzultaci
s ředitelem SVČ, nebo vedoucím oddělení lze výjimečně smluvit pozdější termín platby. Pokud účastník
činnosti předčasně ukončí zájmovou činnost, úplata se nevrací.

Telefon: ……………………………………………………………….……

Místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, liší-li se od adresy uvedené výše:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
E-mail: ……………………………………………………………......

Telefon: ……………………………………………………………….……

Povinnosti klientů školského zařízení:
Nezletilí klienti jsou povinni:
a) Řádně docházet do Střediska volného času Domeček (dále SVČ).
b) Dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny SVČ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
c) Plnit pokyny pedagogických pracovníků SVČ vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

SVČ má vydány organizační a provozní vnitřní řády, se kterými jsou seznámeni všichni přihlášení
účastníci při zahájení činnosti.
Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s dokumenty mohou seznámit na informativních
nástěnkách, případně v kanceláři, nebo ředitelně SVČ.
Zpracování uvedených údajů v přihlášce je v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

Zletilí klienti jsou povinni:
a) Informovat SVČ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost ZÚ.
b) Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s vnitřními předpisy SVČ.
c) Oznamovat školskému zařízení veškeré změny týkající se osobních údajů.

…..…………………………………………..…………
podpis klienta

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

