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Jméno a příjmení dítěte: Školní rok:

Adresa bydliště: Třída:

Otec: Telefon:

Matka: Telefon:

Další osoby, které budou dítě vyzvedávat (uveďte včetně telefonního kontaktu):

Naše dítě bude docházet do těchto zájmových kroužků:

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍHO CENTRA ZŠ A MŠ ANGEL
platná pro všechny žáky navštěvující kurzy v KC

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v KC před zahájením kurzů.

Platí pro všechny žáky, kteří navštěvují kurzy KC. Pokud zákonný zástupce nedodá přihlášku před zahájením kurzu do KC, 

je uchazeč brán jako nepřihlášený. V tomto případě nebude do KC přijat.
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Den Název kurzu

PO

příchody/odchody žáků do/z KC po kurzu: 

D - doprovod, S - sám/sama

místo, datum podpis zákonného zástupce

Přihlášením svého dítěte na kurz v KC vyjadřuji souhlas se specifickými podmínkami kurzů, které jsou součástí popisu

jednotlivých kurzů na webových stránkach www.zsangel.cz.

V případě změny (příchody/odchody dítěte, odhlášení z kurzu, změna telefonního čísla u uvedené osoby, změna vyzvedávající

osoby, apod.) je Vaší povinností sdělit informaci v Komunitním centru a provést změnu v přihlášce.

V případě, že kurz v KC odpadá a žák/žákyně odcházejí ze školní družiny na kurzy či do KC samostatně, je nezbytné, aby

zákonní zástupci dali ve školní družině písemné potvrzení o tom, že jejich syn/dcera v družině zůstává. V opačném případě

bude dítě posláno do KC, kde vyčká příchodu osoby pověřené jeho vyzvedáváním. Pokud si žáky pravidelně vyzvedávají

lektoři kurzů ze školní družiny samostatně, zákonní zástupci odevzdají ve školní družině jména vyzvedávajících lektorů, s

vyplněným dnem a časem odchodu žáka/žákyně ze školní družiny. O tom, že se kurz neuskuteční, informuje zákonné

zástupce lektor kurzu. Pokud vyzvedávající lektor kurz zruší, žák/žákyně zůstává ve školní družině. Osoby, které

vyzvedávají žáka/žákyně v KC se legitimují identifikační kartičkou KC, kterou si vypní a vytisknou před zahájením kurzu z

webu KC. 

Prohlašuji, že beru na vědomí, že KC je zprostředkovatelem kurzů a odpovědnost za svěřené dítě nese pouze po dobu jeho

bezprostředního pobytu v KC. V době konání kurzu za dítě nese odpovědnost vedoucí (lektor/ka) kurzu.


