Přihláška do školní družiny pro školní rok 2019/2020
Příjmení a jméno účastníka: …………………………………………………………….. třída:…………........
Datum narození: ……………………… státní občanství: ………………….. zdravotní pojišťovna: ………............
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………
Upozornění na zdravotní problémy dítěte a užívání léků: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Příjmení a jméno matky (zákonného zástupce): …………………………………………………………………
Kontaktní telefon, email: …………………………………………………………………………………………………
Příjmení a jméno otce (zákonného zástupce): …………………………………………………………………….
Kontaktní telefon, email: …………………………………………………………………………………………………
Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže
uvedenými podmínkami:
1. Účastník je přihlášen do školní družiny k pravidelné denní docházce na základě řádně vyplněné
přihlášky, podepsané rodiči či zákonnými zástupci.
2. Včasné placení poplatku za školní družinu – výše poplatku je stanovena na 1000 Kč/pololetí. Úhradu
poplatku lze provést bezhotovostním převodem na číslo účtu školy 10006-347800664/0600 nebo
v kanceláři školy. Poplatek je splatný do 30. září na období září – leden (tj. 200 Kč/měsíc) a do
28. února na období únor – červen (tj. 200 Kč/měsíc). Variabilní symbol platby obdržíte u vedoucí
vychovatelky ŠD. Poskytování služeb školní družiny je vázáno jejich úhradou, v případě neuhrazení
nebude dítě zařazeno do ŠD.
3. Ranní provoz školní družiny: Po – Pá od 6.30 hod. do začátku vyučování. Docházka do ranní družiny
není povinná, účastníci chodí podle potřeby rodičů. Do ranní družiny přicházejí žáci 1.a 2.třídy v době
6.30 – 7.30 hod. hlavním vchodem do pavilonu, zazvoní a ohlásí se telefonem. Žáci 3., 4., 5. třídy
přicházejí v době 6.20-7.40 bočním vchodem do školního klubu, který je v hlavní budově školy. V 7.40
hodin se žáci rozcházejí do svých tříd.
4. Provoz školní družiny: Po – Pá od konce vyučování do 16.30 hod. Vstup do pavilonu je možný pouze
po ohlášení se audiozvonkem pedagogickému zaměstnanci ŠD.
5. Vyzvedávání žáků ze školní družiny je možné po ukončení vyučování a poté vždy v půl a celou hodinu.
Konkrétní časy odchodů budou zapsány na přihlášce (viz tabulka).
6. Má-li být žák uvolněn ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, bude uvolnění
provedeno buď osobním převzetím nebo písemným vyzváním rodičů či zákonných zástupců. Při
odchodu sám předloží žák samostatný lístek, který bude uschován.
Na telefonické oznámení nebo SMS nebude z bezpečnostních důvodů brán zřetel!

Záznamy o uvolnění účastníka ze školní družiny
Prosíme o vypsání při odevzdání přihlášky, pozdější dodatečné změny budou řešeny novou změnou odchodů!

Den

Hodina
odchodů

Poznámka, zda účastník bude odcházet ze školní družiny sám nebo v doprovodu
(rodičů, sourozenců, prarodičů apod.)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Rodiče (zákonní zástupci) zmocňují k vyzvedávání účastníka ze školní družiny ve školním roce 2019/2020
tyto osoby:
příjmení, jméno, telefon: ……………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………........................................................................
…………………………………………………………………….......................................................................
……………………………………………………………………........................................................................
dceru/syna může vyzvedávat ze školní družiny jeho starší sourozenec:

………………..………………………………………………… žák/žákyně……………………. třídy.

Datum nástupu účastníka do školní družiny: …………………………………………..

Podpisem této přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a s vnitřním řádem školní družiny, který je
k nahlédnutí na http://www.zsmaspolicka.cz

Dne: …………………… Podpis rodičů či zákonného zástupce : ………………………………………………

