Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

Přihláška do školní družiny
pro školní rok _______/_______
Jméno a příjmení žáka: _____________________________________________________________
Datum narození: ____________________ Telefon domů: _________________________________
Třída: ____________ Zdravotní pojišťovna (název): _____________________________________
Bydliště – obec: ____________________________________________________ PSČ: _________
ulice: __________________________________ č. popisné: _______ č. orient.: ______
Jméno otce: __________________________________ Telefon(y):1) ________________________
________________________
1)
Jméno matky: _________________________________ Telefon(y): ________________________
________________________
1)

Uveďte laskavě všechna telefonní čísla, na kterých je Vás možno zastihnout.

Žáka přihlašuji do školní družiny od (označte, popř. doplňte): 1. 9., jiné datum: ________________
Odchod
z odpolední ŠD

S kým (v doprovodu koho)

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
•
•

Provoz školní družiny je od 6.00 do 17.00 hodin, nástup do ranní ŠD od 6.00 do 7.45 hodin.
Provoz ŠD končí v 17.00 hodin. Pro případ, že si žáka po ukončení provozu ŠD nikdo nevyzvedne, uveďte náhradní
kontaktní adresu osoby v místě bydliště, která se o žáka postará:

Jméno a příjmení: ________________________________________________________________________________
Adresa (ulice, č.p.): _______________________________________________________________________________
Telefon(y): ______________________________________________________________________________________
•
•
•
•

•
•

Kontakty do ZŠ (ŠD) jsou uvedeny v žákovské/informační knížce žáka a na webových stránkách školy.
Přihlášením žáka do ŠD vzniká zákonným zástupcům povinnost hradit úplatu ve výši 150 Kč/měsíc. Tento poplatek
je hrazen ve dvou splátkách – do 20. srpna 600 Kč (platba září – prosinec), do 20. prosince 900 Kč (platba leden –
červen).
Přihlášení a odhlášení žáka ze ŠD se provádějí pouze písemnou formou u vedoucí vychovatelky.
Z důvodu bezpečnosti žáka je nutné jakékoliv změny týkající se zejména odchodu žáka ze ŠD podávat písemně.
Z toho důvodu nemůže škola brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky (např. má-li žák odejít
v doprovodu osoby uvedené v přihlášce, nelze jej na telefonickou žádost pustit ze ŠD samotného) nebo
prostřednictvím zpráv SMS.
Zákonný zástupce žáka byl seznámen s Vnitřním řádem školní družiny a Směrnicí ke stanovení úplaty za zájmové
vzdělávání a podmínkách její úhrady.
Zdravotní omezení: a) žádná b) uveďte jaká ______________________________________________________

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

V Mostě dne: _________________ Podpis zákonných zástupců: ____________________________

