PŘIHLÁŠKA
do ŠKOLNÍHO KLUBU pro školní rok 2021/2022
Jméno a příjmení žáka:

Adresa trvalého bydliště:

Základní škola

Státní
občanství

Rodné číslo:

Zdravotní
pojišťovna
:

Zdravotní omezení či jiná sdělení

Jméno a příjmení matky, titul:

Mobilní telefon:

E-mail:

Telefon do zaměstnání:

Jméno a příjmení otce, titul:

Mobilní telefon.

E-mail:

Telefon do zaměstnání:

Záznamy o příchodech a odchodech dítěte ze školního klubu
Do tabulky uveďte, ve kterých dnech bude dítě navštěvovat Šk, časový údaj a způsob odchodu ze Šk.
Den

Hodina
odchodu:

Změna
od………………
….

Změna
od…………

Změna
od…………

Žák bude odcházet
samostatně /
v doprovodu

Ponděl
í
Úterý
Středa
Čtvrte
k
Pátek
Rodiče žáků 6 .a 7. třídy mohou napsat rozmezí odchodu (např.14-15:00) a žák si již určuje odchod sám.
Odpovědnost vychovatelů ŠK tím končí v čas zvoleném žákem a zapsaném v docházkovém listě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zde prosím odstřihněte
Přijetí do školního klubu
Do školního klubu nemůže být přijato dítě, jehož zákonný zástupce je osoba pečující o dítě do 7 let nebo
min. o 2 děti do 15 let věku (zdravotní pojištění hrazeno státem). Do školního klubu jsou přijímáni žáci dle platných kritérií:

●
●
●

žáci Svobodné ZŠ
žáci 5.-7. ročníku
žáci se zájmem o celotýdenní docházku do ŠK

O přijetí do školního klubu rozhoduje ředitelka školy. Přijetí do školního klubu nelze nárokovat.

Mé dítě bude ze školního klubu odcházet samostatně : ANO

NE (zakroužkujte)

Mé dítě bude ze školního klubu odcházet v doprovodu těchto osob:
Jméno a příjmení

Adresa nebo datum narození

Vztah k dítěti

Beru na vědomí, že v době docházky na oběd, do školní jídelny v Litoměřicích nezajišťuje škola pedagog.
doprovod ( vyjma žáků s nárokem na asistenta pedagoga).
Pokud si zákonný zástupce přeje doprovod pro své dítě, oznámí to písemně vedoucí vychovatelce a ta zajistí,
aby žák chodil na obědy s dětmi s doprovodem asistenta.

V Litoměřicích, dne:

Podpis zákonného zástupce dítěte:

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

Odhlášení ze školního klubu (vyplňuje se pouze při odhlášení)
Dne ………………………………ukončuje přihlášený žák docházku do školního klubu.

V Litoměřicích, dne:

Podpis zákonného zástupce dítěte:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Způsob úhrady poplatku za pobyt dítěte ve školním klubu
Veškeré úhrady se hradí bezhotovostně na účet školy: 2400695437/2010.
Variabilní symbol:
(pouze pro žáky z jiných ZŠ; pro žáky SZŠ shodný s variabilním symbolem pro úhradu školného).
Poplatek za pobyt dítěte ve školním klub činí 2 400 Kč za školní rok. Specifický symbol: 9.
Poplatek za pobyt dítěte ve školním klubu bude hrazen (prosím, zakroužkujte):
a.
b.
c.
d.

měsíčně = 240 Kč x 10 měsíců
čtvrtletně = 600 Kč x 4 čtvrtletí
pololetně = 1 200 Kč x 2 pololetí
ročně = 2 400 Kč x 1 rok

