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Přihláška do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Z kapacitních důvodů budou přijímáni pouze žáci zaměstnaných rodičů

(viz Pokyn ředitele školy k přijímání žáků do školní družiny)

Jméno a příjmení žáka ......................................................................................................

datum narození ................................................................................................................

Bydliště .............................................................................................................................

Třída................................

Upozornění na zdravotní problémy žáka:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Zákonní zástupci:

Příjmení a jméno otce ...................................................................... Telefon .............................

Příjmení a jméno matky .................................................................. Telefon ..............................

Datum : .................................. .................................................

Podpis zákonného zástupce:   .................................. .................................................

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny (označte křížkem):

po vyučování 13: 45 hod 15 hod. mezi 15 - 17 hod.
(v případě

samostatného
odchodu

upřesněte čas)

V doprovodu koho…,příp.  samostatně.
(uveďte jména těch, kteří budou dítě
vyzvedávat.

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

PROSÍME o respektování doby pobytu venku od 14 - 15 hod. (oblékání ven od 13:45 hod.) – aby nedocházelo k

narušení činnosti ŠD.

Jakékoliv odchylky od dohodnuté docházky oznámí zákonný zástupce žáka písemnou omluvenkou s těmito

náležitostmi – jméno žáka, datum a hodina odchodu z ŠD,

způsob odchodu (sám, v doprovodu), podpis rodičů
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UVOLNĚNÍ NA TELEFONNÍ ŽÁDOST NENÍ MOŽNÉ!

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s docházkou dítěte do ŠD bude

vyřizovat zákonný zástupce ..……………………………………….............................

Prohlašujeme, že jsme byli seznámeni a souhlasíme s řádem školní družiny.

Bereme na vědomí, že naše dítě v době pobytu ve školní družině samostatně odchází

na toaletu a do šatny.

Prohlašujeme, že okamžikem odchodu dítěte ze ŠD přebíráme za něj právní odpovědnost, vyplývající z

povinnosti dohledu nad dítětem.

Poplatek za školní družinu je 100 Kč měsíčně. Rodiče ho platí jednorázově do 15. 10 ve výši 1000 Kč, na účet

ZŠ 899922002/5500 (pod přiděleným variabilním symbolem). Poplatek za ŠD je nevratný.

V Chlumci  ……………………………... Podpis zákonného zástupce

……….............………………….

SOUHLASÍME – NESOUHLASÍME se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií svého dítěte.

Osobní údaje předáváme jen pro potřeby školní družiny.

Podpis zákonného zástupce.......................................................................................

Vypište jména všech osob, které mohou Vaše dítě vyzvedávat:

matka dítěte:……………………………………………………………………………………

otec dítěte:………………………………………………………………………………………

sourozenci: ……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

příbuzní:

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

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

ostatní :

pan, paní : ……………………………………………………………………………………….

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

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

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

ZMĚNY ODCHODŮ Z ŠD:


