Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Přihláška do školní družiny
pro školní rok 2017/2018
Jméno žáka: __________________________________________ Rodné číslo.: _______________
Třída: __________

Zdravotní pojišťovna (název): _________________________________

Bydliště – obec: ________________ část obce: ___________________________ PSČ: _________
ulice: __________________________________ č.popisné________ č.orient.: _______
E - mailová adresa (adresy): _________________________________________________________
Jméno otce: __________________________________ Telefon(y):1) _______________________
_______________________
Jméno matky: _________________________________ Telefon(y): 1)_______________________
_______________________
1)

Uveďte laskavě všechna tel.čísla, na kterých je Vás možno zastihnout.

Dítě přihlašuji do školní družiny (označte) po vyučování
po odpolední škole ( ve 14,00 hod.)
Dítě přihlašuji do školní družiny od (označte, popř.doplňte): 4.9., 5.9., jiné datum: _____________
Odchod
z odpolední ŠD

S kým (v doprovodu koho)

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ



Provoz školní družiny je od 6,30 do 17,00 hodin, nástup do ranní ŠD od 6,30 do 7,30 hodin.
Provoz ŠD končí v 17,00 hodin. Pro případ, že si žáka uvedený doprovod po ukončení provozu ŠD
nevyzvedne, uveďte náhradní kontaktní adresu osoby v místě bydliště (např.sousedů), která žáka odvede :
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________
Adresa (ulice, č.p.): ___________________________________________________________________









Telefon(y): __________________________________________________________________________
Kontakty do ZŠ (ŠD) uvedeny v Základních informacích rodičům pro šk.rok 2017/18.
Přihlášením dítěte do ŠD vzniká rodičům povinnost hradit úplatu ve výši 250,- Kč měsíčně. Platba proběhne
bezhotovostně (složenka, příkaz k úhradě, složenku obdrží žák v ŠD).
PŘÍPADNÉ ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ŠD A JAKÉKOLIV ZMĚNY JE NUTNÉ PROVÉST
PÍSEMNOU FORMOU.
Z důvodu bezpečnosti dítěte je nutné jakékoliv změny týkající se zejména odchodu dítěte ze ŠD podávat
písemně. Z toho důvodu nemůže škola brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky (např. má-li
dítě odejít v doprovodu osoby uvedené v přihlášce, nelze jej na telefonickou žádost pustit ze ŠD samotné) nebo
prostřednictvím zpráv SMS.
Řád školní družiny a směrnice ke stanovení úplaty a podmínkách její úhrady je k nahlédnutí u vychovatelek
ŠD. Doporučujeme seznámit se s oběma základními dokumenty ŠD.
Zdravotní omezení: a) žádná b) uveďte jaká _________________________________________________

Pozn.: Případné další informace vychovatelce ŠD uveďte (rozveďte) na druhou stranu formuláře Přihlášky.

V Praze dne: ____________________

Podpis rodičů: _______________________________

