 ŘIHLÁŠKA DO DRUŽINY
P
Application form afternoon school club
2. 9. 2020 to 30. 6. 2021* / to 31. 1. 2021* – *mark chosen variant please

Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o., se sídlem Na Šafránce 9, 101 00, Praha 10, IČ:
24802328, zastoupeno Martinou Přenosilovou,
Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o., registered office in Na Šafránce 9, 101 00
Praha 10, IN: 24802328, represented by the executive, Mrs. Martina Přenosilová,
číslo účtu/bank account number: KB 43-8835510267/0100, swift code: KOMBCZPPXXX,
IBAN: CZ3401000000438835510267
/dále jen škola/hereinafter referred to as the School/

žák/student ………………………………………………………………………………….
nar./born …………... r.č./Personal identification number …………………………………
bydliště/address ……………………….................................................................................
/dále jen žák/ /hereinafter referred to as the student/
Zákonní zástupci žáka:/ Student´s legal representatives:

matka/mother……………………...

otec/father………………………………..

nar./born ………………………….

nar./born ………………………………...

bydliště/address ………………….

bydliště/address …………………………

mail:/email: ………………………

mail:/email: …………………………….

tel./tel.……………………………

tel./tel ……………………………..........
/dále jen rodiče/hereinafter referred to as the parents/

1

Morning club – included in school fee / Ranní družina - zahrnuto ve školném
*5x per week 8:00-8:30 a.m.



Morning and afternoon club – half year payment / Ranní a odpolední družina - půlroční
platba
*5x per week after the lessons to 5:30 p.m.
5x týdně po vyučování do 17:30 hodin

7500,-Kč



* /mark chosen variant please
označte požadovanou variantu

Jestliže dojde k situaci, že rodiče žáka si ze školní družiny žáka nevyzvednou ani ke konci
provozní doby, berou na vědomí, že závažně a jednostranně porušili ujednání mezi školou a
zákonnými zástupci žáka. Pro tento případ pak strany, tedy škola a rodiče žáka, sjednávají ve
prospěch školy smluvní pokutu, kterou bude škola na rodičích žáka požadovat, a to ve výši
500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení ve vyzvednutí žáka ze školní
družiny/zájmového kroužku. Smluvní pokuta je sjednána dle § 2048 a násl. zákona č. 89/2012
Sb. v platném znění./ If there is a situation that the pupil's parents do not pick up child at the
end of the afterschool club hours, they acknowledge that they have seriously and unilaterally
breached the agreement between the school and the pupil's legal representatives. In this case,
the parties, ie the school and the pupil's parents, agree to a school penalty that the school will
require for the pupil's parents, at a rate of CZK 500 for each commenced hour of delay in
picking up a pupil from the school club / extra courses. The contractual fine is negotiated
according to § 2048 et seq. of Act No. 89/2012 Coll. as amended.
Vyplněním a vlastnoručním podpisem této přihlášky potvrzuje zákonný zástupce žáka, že se
seznámil s podmínkami dalších poskytovaných služeb, s těmito bez výhrad souhlasí, když
jeden jejich výtisk obdržel od školy, například emailovou cestou před zahájením školního
roku./ An integral part of this application for extracurricular activities are conditions
providing other school services with whom the student´s legal guarian agreed without
reservation when they have received one copy from the school.

Matka/Mother …………………………..
Jméno - hůlkovým písmem/Name

………………………………….
podpis/signature

Otec/Father…………………………..
Jméno - hůlkovým písmem/Name

………………………………….
podpis/signature
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