PŘIHLÁŠKA DO ŠD

Závazná přihláška do školní družiny (ŠD) pro školní rok _______ / _______
Příjmení a
jméno žáka
ročník

datum narození

trvalé bydliště
zdravotní
pojišťovna
zákonný
zástupce žáka
(příjmení a
jméno)
trvalé bydliště
mob. telefon

e-mailová
adresa

Přihlašuji svého syna/svou dceru na docházku do školní družiny na Základní škole a Mateřské škole
Slapy k (vyberte 1 možnost):
pravidelné denní docházce minimálně 4 dny v týdnu po dobu 5 měsíců (poplatek 150
Kč/měsíc včetně kroužků) a zároveň bude/ nebude docházet i do ranní družiny (od 6,40 – 7,40)

Ranní družina bude naplněna pouze do kapacity 24 účastníků – viz přijímání do ŠD.
pouze ranní družina (poplatek 50 Kč/měsíc)

jen kroužky ŠD (odpovědnost za účastníka mimo dobu kroužku mají zákonní zástupci (žák odchází
po výuce – nezůstává ve ŠD a vrací se až na kroužek) Poplatek 150 Kč/měsíc.

Údaje o odchodu účastníka ze školní družiny porovnejte s rozvrhem daného ročníku. Opuštění ŠD
udávejte s 10minutovou rezervou na odjezd autobusu. Jinak budou účastníci odcházet ze ŠD v čas
uvedený na přihlášce.
V případě změn, oproti údajům v přihlášce, se musí dítě předem prokázat písemným oznámením na
lístečku s datem, hodinou a způsobem odchodu, podpisem zákonných zástupců.

Odchody ze ŠD
KDY

JAK (SÁM NEBO VYZVEDNE –
DOPLNIT KDO)

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

Účastníka mohou vyzvedávat tyto osoby, které se prokáží platným OP:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Úplata:
Platí se vždy celková částka za období: září – prosinec a leden – červen.
Při nepřítomnosti dítěte ve školní družině se poplatek za ŠD nevrací.
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje
telefonicky rodiče, poté postupuje podle školního řádu.
Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní
plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu. Pak je poplatek za
účastník 20 Kč/den.
Zařazení do oddělení školní družiny určuje škola.
Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů v přihlášce a současně beru na vědomí Vnitřní řád
školní družiny a Řád školy.
Dávám souhlas, aby se můj syn/dcera, účastnil(a) ve školním roce 2020/2021 akcí pořádaných školou
a školní družinou ve Slapech, a to v budově i mimo ni.

V…………………………………

dne: ……………………….

podpis………………………………………………………

PŘÍLOHA k přihlášce do ŠD:
KROUŽKY ŠD

PONDĚLÍ

ATAK

13,30 – 14,15
----------------------

ÚTERÝ

VAŘENÍ

14,15 – 15,45

(J. Dvořáková)

TEXTILNÍ
VÝTVARNICTVÍ

--------------------

14,25 – 15,10

(drhání, háčkování…)
(J. Šonková)
(VHODNÉ PRO
STARŠÍ ŽÁKY 3. – 5.
ROČNÍK)

FLORBAL

---------------------

14,30 – 16,15

(T. Prštický)

STŘEDA

LESNÍ DRUŽINA

---------------------

13 – 16,15 (16,30)

(T. Prštický, J.
Dvořáková)

ČTVRTEK

KERAMIKA

-------------------1. SK.
14,10 – 15,10

(M. Multušová)

-------------------2. SK.
15,10 – 16,10

--------------------

