PŘIHLÁŠKA
do školní družiny pro školní rok 2015/2016
Jméno a příjmení dítěte:

Narozen/a:

Adresa bydliště:
Jméno a příjmení matky, titul:

Mobilní tel.:

Adresa zaměstnání:

Tel.zam.:

E-mail:
V domácnosti: ANO

NE

Mateřská dovolená:

ANO

Jméno a příjmení otce, titul:

NE
Mobilní tel.:

Adresa zaměstnání:

Tel.zam.:

E-mail:
Počet dětí v rodině:

z toho v MŠ:

starší v ZŠ:

starší 15. let:

Zdůvodnění žádosti:

Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže
uvedenými podmínkami:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V případě zařazení dítěte do ŠD, bude dítě docházet do ŠD celý školní rok. Odhlásí-li zákonný zástupce dítě ze
ŠD v průběhu školního roku, je povinen uhradit poplatek za pobyt dítěte ve školní družině do konce školního
roku. Důvodem je předem určená kapacita ŠD a stanovené úvazky vychovatelek na začátku školního roku.
Aktuální výše poplatku je uvedena vždy v ceníku na webových stránkách školy. V průběhu školního roku se výše
poplatku nemění. Při účasti v družině nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek za pobyt dítěte
ve školní družině nehradí. Úplata je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Poplatek se platí na
běžný účet školy u Fio banky, č.ú.: 2400695437/2010. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka, které
je zákonným zástupcům sděleno při podání přihlášky.
Ranní provoz školní družiny: Po – Pá od 6:30 hod. do začátku vyučování dítěte.
Odpolední provoz školní družiny: Po – Pá od konce vyučování do 16:30 hod.
Rodič je povinen vyzvedávat dítě pouze u příslušné vychovatelky, nikoli u trenérů či vedoucích zájmových
kroužků.
Na základě telefonické žádosti nelze vydávat či pouštět dítě ze školní družiny.
Opakované „pozdní“ odchody po skončení provozu školní družiny /po 16:30 hod./ mohou být důvodem
k vyřazení dítěte ze školní družiny.
Pokud dítě není nemocné, oznámí rodič jeho absenci předem vychovatelce.
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o dítěti či akcích školy prostřednictvím krátkých textových zpráv
(SMS) na mobilní telefon nebo na e-mailovou adresu.
Záznamy o příchodech a odchodech dítěte ze školní družiny*
Den

Ranní
družina

Hodina
odchodu

Změna
od…………

Změna
od…………

Poznámka : s kým bude dítě
odcházet ze školní družiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
* Pozn.: Do tabulky uveďte, ve kterých dnech bude dítě navštěvovat ŠD a přibližný časový údaj odchodu ze ŠD.
V Terezíně, dne:

Podpis zákonného zástupce dítěte:

EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA (vyplní vedoucí vychovatelka školní družiny):

