
Příloha přihlášky dítěte
do Mozaikového Klubu Klimkovice

ve školním roce 2021/2022

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………..

1. Provoz Mozaikového klubu Klimkovice

1. 1. Provozní doba klubu je ve dnech školního vyučování:

         pondělí až čtvrtek od 11:45 do 17:30 hod., pátek od 11:45 do 16 hod.

        V této době může dítě v klubu pobývat. 

        Konkrétní dobu pobytu v klubu domlouvá zákonný   zástupce dítěte s vychovateli klubu.  

        Do klubu přichází dítě:   samo – v doprovodu* (ne Mozaiky)  (*prosím, nevyhovující škrtněte)

        Domů odchází dítě:         samo – v doprovodu*                          (*prosím, nevyhovující škrtněte)

1.2. Mozaika nabízí 2x denně možnost převodu dětí po obědě ze ZŠ Klimkovice do Mozaiky.

        Mám – nemám zájem o  převod dítěte vychovateli               (*prosím, nevyhovující škrtněte)

        PŘEVOD MUSÍ BÝT PŘEDEM DOHODNUT S VYCHOVATELI KLUBU.   

1.3. Dítě bude klub navštěvovat každodenně – některé určené dny (*prosím, nevyhovující škrtněte)

        Pokud už víte, které dny , prosím napište…………………………………………………………….

1. 4. Mozaika nabízí doplňkovou aktivitu doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity – např. doprovod

        dětí do ZUŠ nebo jiných kroužků.

        Mám – nemám zájem o  doprovod dítěte na kroužky a zájmové aktivity pečující osobou

        (*prosím, nevyhovující  škrtněte)

        DOPROVOD MUSÍ BÝT PŘEDEM DOHODNUT S VYCHOVATELI KLUBU.   

1.5. Cena: 750 Kč / pololetí  

        Platbu je nutné uhradit do 11. 9. 2020  na 1.pololetí a do  8. 2. 2020  na 2. pololetí převodem na účet    

        MOZAIKY  3202285319/0800 nebo v kanceláři MOZAIKY v hotovosti.      

1.6. Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič telefonicky na čísle klubu: 608 257 480 nebo ředitelce

       Mozaiky 725 166 100, osobně. 

1.6. Klub zajišťuje pitný režim dětí, drobné svačinky (využívá příspěvku rodičů na provoz klubu). 

       Mé dítě má – nemá omezení ve stravě* (*prosím, nevyhovující škrtněte)

       pokud má – uveďte prosím jaké.........................................................................................................
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2. Práva a povinnosti provozovatele

2.1. Provozovatel se zavazuje zajistit péči v souladu s potřebami dítěte v bezpečném prostředí.

2.2. Vychovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového  

        stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v klubu.

2.3. V průběhu odpoledního klubu:

         12:00 – 13:00  hod.  Příchody dětí do klubu

         13:00 – 15:00 hod.   Odpolední aktivity

         15:00 -15:15 hod.    Odpolední svačina

         15:15– 17:30  hod.   Další odpolední aktivity, postupné odchody dětí domů

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit z klubu dítě, které by opakovaně porušovalo pravidla klubu

       svým nevhodným chováním.        

3. Práva a povinnosti rodičů

3.1. Rodiče jsou povinni odevzdat nejpozději v den nástupu dítěte do klubu originály:

              a/ Přihláška dítěte do Mozaikového klubu Klimkovice

              b/ Příloha k přihlášce do Mozaikového klubu Klimkovice

              c/ Potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce 

                  Potvrzení nesmí být starší 1 měsíce před nástupem dítěte do klubu.

                 Tato potvrzení platí po celou dobu projektu do 30. 6. 2021 nedojde-li ke změně situace dané  

                  osoby na trhu práce. Při změně dané osoby na trhu práce je povinna doložit aktuální 

                  potvrzení o změně. V případě zjištění nepodání tohoto oznámení v situaci, kdy zákonný  

                 zástupce přestane patřit do cílové skupiny projektu , budou zákonní zástupci dítěte hradit 

                 péči o dítě v plné výši.

       Rodiče jsou povinni v den nástupu  dítěte do klubu dále odevzdat:

             d/ Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

              e/ Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte (platí pro všechny aktivity dítěte  

                  v Mozaice)

3.2. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni informovat provozovatele o zdravotních potížích dítěte,

      případně jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv pobyt v klubu.

4. Další ustanovení
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4.1. Zároveň berou rodiče (zákonní zástupci) na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a
případně zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu registrační číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016325, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  a to v
rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách.

Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu (tedy po dobu
využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k
projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp.
po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). 

Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke konkrétnímu
dítěti  navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování  skutečností,  že podpořené osobě vznikl  nárok na
předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce vztahuje, nelze zažádat o
předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů. 

Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony
České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v
uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci
budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.

Osobní  údaje  nebudou  předány  žádné  další  osobě,  s  výjimkou  subjektů  oprávněných  provádět  u
zpracovatele  osobních  údajů  kontrolní  činnost  na  základě  zvláštních  předpisů  a  případů,  kdy  takováto
povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.).
    

4.2. Tato příloha přihlášky do Mozaikového klubu Klimkovice je platná pouze s přihláškou
       do Mozaikového klubu Klimkovice.

Podpisem přílohy přihlášky do Mozaikového klubu Klimkovice rodiče a provozovatel potvrzují, že se 
seznámili, rozumí a souhlasí s jejím obsahem. 

V Klimkovicích dne ……………                                          V Klimkovicích dne ……...… 

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

Podpis zákonného zástupce dítěte:                                               Podpis  vedoucího vychovatele      

                                                                                                         Mozaikového klubu Klimkovice 

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