Základní škola Poběžovice, Masarykova 282

Přihláška do školní družiny
pro školní rok 2018/2019
Jméno žáka:

Rodné číslo:

Třída:

Zdravotní pojišťovna (název):

Bydliště - obec:

PSČ:

ulice:

číslo popisné:

Telefon domů:
Jméno otce:

1)

Telefon(y):

1)

Telefon(y):

Zaměstnání otce:
Jméno matky:
Zaměstnání matky:
1) Uveďte laskavě všechna telefonní čísla, na kterých je Vás možno zastihnout.

Dítě přihlašuji do školní družiny od 03. 09. 2018 nebo jiné datum:
Ranní provoz
Odpolední provoz
Způsob odchodu ze ŠD
6:30 hod. - 7:35 hod.
NE
ANO, od ….h.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

po vyučování,
nejdéle do 16:00hod.
NE
ANO,do
NE
ANO,do
NE
ANO,do
NE
ANO,do
NE
ANO,do

sám, s babičkou,
autobusem v ….. hodin, apod.

Provoz školní družiny je od 6:30 hod. do 16:00 hod., nástup do ranní ŠD od 6:30 h. do 7:35 h.
Provoz školní družiny končí v 16:00 hodin. Po 16:00 hod. přejímá zodpovědnost za své dítě rodič.
Pro případ, že si žáka uvedený doprovod po ukončení provozu ŠD nevyzvedne, uveďte náhradní kontaktní adresu
v místě bydliště osoby, která žáka odvede:

Jméno a příjmení:
Adresa (ulice, č.p.)
Telefon(y):
Kontakty do ZŠ (ŠD) jsou uvedeny v Základních informacích rodičům pro šk. rok 2018/2019.
Přihlášením dítěte do ŠD vzniká rodičům povinnost hradit úplatu ve výši 100,- Kč měsíčně. Úplata - splatná
dvakrát za školní rok I. pol. 500,- Kč splatná do 30. 09. 2018 a II. pol. 500,- Kč splatná do 31. 01. 2019.
Platba se provádí hotově proti dokladu o zaplacení - stvrzence.
PŘÍPADNÉ ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ŠD A JAKÉKOLIV ZMĚNY JE NUTNÉ PROVÉST PÍSEMNOU FORMOU.
Z důvodu bezpečnosti dítěte je nutné jakékoliv změny týkající se zejména odchodu dítěte ze ŠD podávat písemně.
Z toho důvodu nemůže škola brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky (např.: má-li dítě odejít
v doprovodu osoby neuvedené v přihlášce, nelze jej na telefonickou žádost pustit ze ŠD samotné) nebo
prostřednictvím SMS zprávy.
Žák přihlášený do školní družiny dochází sám. Po ukončení vyučování a nebo po obědě taktéž, dojde hned žák sám do ŠD.
Pokud se žák nedostaví do školní družiny, vychovatelka za něj neodpovídá, odpovědnost za žáka je na zákonném zástupci,
který svým podpisem projevuje souhlas a bere na vědomí viz. tento formulář: "Přihláška do školní družiny".

Zdravotní omezení:

A)

žádná

B)

uveďte jaká :

Pozn.: Případné další informace vychovatelce ŠD uveďte na druhou stranu formuláře Přihlášky.

V Poběžovicích dne:

Podpis rodičů:

