PŘIHLÁŠKA NA PRÁZDNINOVOU ŠKOLU - LÉTO 2017
Jméno a příjmení dítěte: .……………………………………………………………………………....
Děti z ZŠ Sofie nemusí vyplňovat sekci níže
Datum narození:

...........……………… Kód zdravotní pojišťovny: .…………………...

Adresa:

.……………………………………………………………………………...............

Jméno matky:

.……………………………………………………………………………...............

Telefon matky:

………………………….........

Jméno otce:

.……………………………………………………………………………...............

Telefon otce: ………………………….........

E-mail:……………………………….......

E-mail:……………………………….......

Důležité informace, které nám chcete o Vašem dítěti sdělit (alergie na bodnutí
hmyzem, sluneční alergie, jiné alergie, léky, které Vaše dítě pravidelně užívá, je zvyklé
na odpolední spánek?.....atd…)
.…………………………………………………………………………….....…………………………………………………
.…………………………………………………………………………….....…………………………………………………
Celodenní provoz 8.00 – 17.00
Týden od 10.7.
Týden od 17.7.
Týden od 24.7.
Týden od 31.7.
Týden od 1.8.
* Týden od 7.8.
* Týden od 14.8.
Týden od 21.8.
Týden od 28.8.
* týdny, kdy bude otevřeno

Vybraný týden a variantu docházky zaškrtněte. V případě docházky na jednotlivé
dny konkrétní data vypište do zvolené varianty docházky.
Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s., Žižkova 286/12, Říčany
www.ms-sofie.cz, tel: +420 773 220 281

Cena 1 týdne

8.00 – 17.00
2.900 Kč

29.5. budeme rodiče informovat o stavu přihlášek a 9.6. podle zaplacených přihlášek
vyhlásíme letní provoz. Škola si vyhrazuje právo do 12. června 2016 pro malý počet
přihlášených daný týden zrušit.
*********************************************************************
Cena 1 dne: 600 Kč (datum napište do příslušného políčka tabulky uvedené výše)
Cena zahrnuje: celodenní stravování (obědy a svačiny) převážně v biokvalitě, pitný
režim po celý den, pomůcky a potřeby, náklady na pedagogy
Cena u obou programů nezahrnuje: náklady na celodenní výlet (cca 200Kč) v případě,
že se bude konat, případně kino nebo bazén
Číslo účtu pro platbu: 107-446630277/0100
Přihlášku je možné poslat poštou na adresu MŠ Sofie, Žižkova 12, 251 01 Říčany nebo
předat osobně učitelům na uvedené adrese, ideálně do 9.5. 2016. Cenu letního
programu je nutné zaplatit do 10.6. Platba je nevratná, v případě lékařem potvrzené
nemoci je možné si týden nahradit v jiném termínu.
POZOR: Děti, které nejsou zapsané do MŠ nebo ZŠ Sofie
Nutné potvrzení od lékaře, že je dítě schopné nástupu do kolektivu
Podrobnější informace o programu vybraného týdne Vám budou zaslány na Vaši
emailovou adresu týden před začátkem týdne, na který je Vaše dítě přihlášeno.
Potvrzení a souhlas:
Prohlašuji, že mé dítě je schopno absolvovat letní školu a souhlasím s platebními
podmínkami.
Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám souhlas s tím, aby Sofie –
mateřská škola a základní škola o.p.s., Žižkova 12, 251 01 Říčany, IČO 241 44 461,
případně její zřizovatel Společnost Deméter o.s., K polníku 160, Křenice, IČ: 28558693
zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
osobní údaje uvedené v Přihlášce na prázdninovou školu a též osobní data, fotografie
a videonahrávky, získané a pořízené v průběhu prázdninové školy, souhlasím s jejich
zveřejněním na webu mateřské a základní školy Sofie.

Datum: ………………

Podpis zákonného zástupce:……………………………

Sofie – mateřská škola a základní škola, o.p.s., Žižkova 286/12, Říčany
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