Přihláška do školní družiny, školní rok 2021/2022 pro pravidelnou docházku
(tj. 4 dny v týdnu pět po sobě jdoucích měsíců)
JMÉNO ŽÁKA : _________________________________________________ TŘÍDA : ______________ _

BYDLIŠTĚ : ___________________________________________________________________________

OTEC - JMÉNO : __________________________ TELEFON : ___________________________________

MATKA - JMÉNO : __________________________ TELEFON : ………………………………………………………………..

NÁHRADNÍ KONTAKT JMÉNO : ______________________ ______________________________
TELEFON:_________________________
Uvedená osoba souhlasí s poskytnutím telefonního čísla pro účely kontaktu v případě, že se vychovatelka nedovolá
zákonným zástupcům dítěte.
PODPIS UVEDENÉ OSOBY:_______________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY DÍTĚTE (alergie, omezení, léky):___________________________________

____________________________________________________________________________________________

…………………………………… ZDE ODSTŘIHNĚTE, vrchní díl předejte vychovatelce …………………………………………………………
Vážení rodiče,
přečtěte si, prosím, pečlivě celý Vnitřní řád školní družiny, který je vyvěšen ve vstupní hale školy.
Zde vám nabízíme pouze výňatek:
Úplata za školní družinu činí 150 Kč měsíčně. Vybírá se 2x ročně. První splátka činí 600.- Kč (září – prosinec). Splatnost do pátku
29. října 2021. Druhá splátka činí 900.- Kč (leden – červen). Splatnost do úterý 28. února 2022.
Číslo účtu pro zasílání plateb za ŠD: 000123-1002305339/0800
Přihlašování žáků do ŠD: K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku
do ŠD, sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Zákonní zástupci uvedou náhradní kontakt pro případ
mimořádné situace (nevyzvednou-li si dítě ze ŠD a nebudou-li k zastižení). Podpisem přihlášky se rodiče účastníka vzdělávání
zavazují smluvním vztahem k právnické osobě školní družiny. Neuhrazením poplatku do daného termínu se má za to, že tento
smluvní vztah zaniká, proto v následujícím měsíci přestává být žák účastníkem zájmového vzdělávání.

Provoz školní družiny : PONDĚLÍ – PÁTEK: ranní družina probíhá od 6°° - 8°° hodin. Rodiče vodí děti pouze do šatny.
Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE PŘÍSTUP DO TŘÍD ŠD VŠEM CIZÍM OSOBÁM ZAKÁZÁN!
Ráno mohou docházet žáci
- 1. stupně, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD
- 2. stupně, kteří jsou omezeni spojem ze vzdálených obcí ( v obou případech je platba přizpůsobena docházce). Odpolední
družina začíná po skončení vyučování žáků a končí pondělí - čtvrtek v 17,00 hod., pouze v pátek v 16,00 hodin.
Vyzvedávání a propouštění žáků 13,30; 15,00 hodin a poté v půlhodinových intervalech (15,30;16,00;16,30;17,00 hodin) vodí
žáky do šaten vychovatelka. Prosíme rodiče, aby dodržovali dobu určenou k vyzvedávání dětí a nenarušovali zájmovou činnost
ve školní družině.
Od 15,00 do 17,00 hod. jsou všechna oddělení spojena. Děti odchází vždy tak, jak je zapsáno v přihlášce do ŠD
(s doprovodem rodičů nebo osoby uvedené na přihlašovacím lístku. ČASY LZE MĚNIT POUZE PÍSEMNOU FORMOU V NOTÝSKU
URČENÉM PRO ŠD. Děkujeme Vám za pochopení a respektování pravidel,
těšíme se na spolupráci a přejeme Vám i Vašim dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – DOCHÁZKA 2021/2022
DŮKLADNĚ VYPLŇTE !
Hodina odchodu ze
školní družiny:

Změna od
(datum změny
odchodů ze ŠD):

Změna od (datum
změny odchodů
ze ŠD):

Poznámka, zda bude dítě
odcházet z družiny samo nebo
v doprovodu (rodičů,
sourozence, jiné osoby):

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek

Pátek

Upozornění pro rodiče/zákonné zástupce:
Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jinak, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat
písemným vyzváním rodiče/zákonného zástupce. Měnit tyto časy nelze telefonickou ani jinou formou. Seznámil jsem
se s celým VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY: ……………………………………………………
DATUM: _____________________ podpis zákonného zástupce …………………………………………………….

