Školní družina při ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek - Místek
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK

................./...............

Jméno žáka: .........................................................................
Zdravotní pojišťovna: ....................
Rodné číslo: ...................................................................................
Třída: .....................................
Bydliště: .............................................................................................
PSČ: ..........................
Upozornění na zdravotní problémy žáka/žákyně:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ranní družina:
ANO
NE (zakroužkujte)
Příjmení a jméno otce žáka/žákyně: ......................................................................................................
(zákonného zástupce)
Kontaktní telefon: ..............................................................
Příjmení a jméno matky žáka/žákyně: ......................................................................................................
(zákonného zástupce)
Kontaktní telefon: ..............................................................
Datum: ...............................

Podpis zákonného zástupce: ...........................................................

ZÁZNAMY O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Den

Hodina

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny
Změna Změna Změna
samo nebo v doprododu (rodičů, sourozenců,
od ....... od ....... od .......
apod.)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem
prokázat písemným vyjádřením rodičů.

Kritéria pro přijetí do školní družiny:
- žáci jsou do ŠD přijímáni na základě vyplněného zápisního lístku
- přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků
- upřednostněn je celotýdenní pobyt ve školní družině
- bude zohledněna délka pobytu ve ŠD v rámci jednoho dne
Pravidla pro bezpečnou komunikaci se školní družinou
- dítě může vyzvednout pouze osoba uvedena v přihlášce
- jakákoliv změna týkající se odchodu dítěte z družiny (čas, vyzvedávající osoba, aj.) musí být
oznámena písemnou formou, nikoliv telefonicky
- vychovatelce nahlásit kroužek, který bude Vaše dítě navštěvovat průběžně s provozem ŠD
(den, čas, ...)
- pokud si dítě z družiny vyzvednete, v daném dni se už do družiny nevrací
- poplatek za školní družinu:
1. pololetí 600,- Kč, splatné do 15.9. 2020
2. pololetí 600,- Kč, splatné do 15.2. 2021
lze uhradit obě pololetí najednou - 1 200,- Kč na celý školní rok

Vážení rodiče,
pro zápis Vašeho dítěte do ŠKOLNÍ DRUŽINY na šk. rok 2020/2021, prosíme vyplňte zápisní lístek,
který odevzdáte při zápisu v září. Rovněž si Vám dovolujeme nabídnou možnost úhrady za ŠD
bezhotovostně převodem na účet 101055449/0300. Variabilní symbol - uveďte prvních 6 čísel
rodného čísla žáka, do poznámky - jméno, příjmení a text "poplatek za ŠD".

Děkujeme
Vychovatelky ŠD

......

.................
.................

............

...............

...........

lístek,

