ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÉ MĚSTO, OKRES ŠUMPERK
PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY/ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK ……………. /………..
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………… datum narození: …………………..
Bydliště: …………………………………………………………………………………

třída: ………..

Informace o žákovi (zdraví, chování apod.): …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení matky: …….……………………………………….…

telefon 1: …………………..

email: ………………………………………………………………………..

telefon 2: …………………...

Jméno a příjmení otce: ……..…………………………………………..

telefon 1: …………………...

email: ………………………………………………………………………..

telefon 2: …………………...

Záznamy o uvolňování žáka ze školní družiny/školního klubu
DEN

HODINA

ZMĚNA OD:

ZMĚNA OD:

ZMĚNA OD:

DÍTĚ BUDE DCHÁZET SAMO, V DOPROVODU RODIČŮ,
SOUROZENCE APOD.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
Změny v uvolňování žáků je nutno vždy doložit písemným potvrzením rodičů!
Informované souhlasy rodičů/ZZ:

1/ Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů v rámci činnosti ŠD/ŠK za
účelem propagace pro školní účely;
2/ potvrzuje, že byl prokazatelně informován o vydání Vnitřního řádu ŠD a ŠK a ŠVP pro ŠD a ŠK,
které jsou přístupné v prostorách ŠD a ŠK, a na webu školy;
3/ je si vědom, že za dítě, které bude po ukončení výuky docházet do stravovacího zařízení mimo
budovu školy a bude se vracet SAMO do školní družiny, nenese škola po tuto dobu za dítě
odpovědnost !!
4/ Pokud zákonný zástupce požádá písemně o podávání léku dítěti prostřednictvím vychovatelky ŠD,
je si vědom, že škola nenese odpovědnost za případné zdravotní komplikace u dítěte !!
Pravidla pro úplatu:

Úplatu za zájmové vzdělávání hradí zákonný zástupce žáka převodem ze svého účtu na účet školy
153 926 613 / 0300 (do poznámky uvést „příjmení žáka a ŠD/ŠK“) nebo v hotovosti v kanceláři školy.
Výše úplaty: Úplata ve školní družině činí 300,- Kč za jedno pololetí.
Úplata za každý kroužek školního klubu je 100,- Kč za jedno pololetí.
Úhradu provádějte vždy do konce 1. měsíce za dané pololetí (do 30.9. za 1.pol. a do 28.2. za 2.pol.)
Ve Starém Městě dne: …………………….
Rev.1.9.2019 RŠ

podpis rodiče/ZZ:

…………………………….

