Z á k l a d n í

š k o l a

P r a h a - L i p e n c e

Přihláška do školní družiny
pro školní rok ______________
Příjmení a jméno dítěte ___________________________________________________
Datum narození __________________ Třída _______ Zdravotní pojišťovna ___________
Bydliště ______________________________________________________________
Poznámka ___________________________________________________________
(Zde uveďte zdravotní problémy Vašeho dítěte či jiné zásadní informace, které by paní vychovatelky měly znát)

Matka ____________________________________________________________
Telefon _______________________ E-mail _________________________________
Otec _____________________________________________________________
Telefon _______________________ E-mail _________________________________
(Křížkem označte preferovaného rodiče, kterého má škola přednostně kontaktovat v případě akutních problémů dítěte.)
Kontaktní adresa (Zde uveďte adresu preferovaného rodiče, pokud se liší od bydliště žáka)
___________________________________________________________________

Záznamy o propouštění dítěte ze školní družiny
Variantu A vyplníte pouze tehdy, pokud bude režim dítěte po celý týden shodný.
Variantu B vyplníte v případě, že se režim jeho odchodů v jednotlivých dnech bude lišit (vyplňte pouze šedé sloupce).
Rubriku C vyplňujete v případě, že Vaše dítě nebude z družiny odcházet samo (doporučujeme napsat jména všech, kteří
mohou Vaše dítě příležitostně z družiny vyzvedávat).

A) Dítě bude každý den odcházet z družiny v ____ hod., a to
B) Dítě bude odcházet dle níž uvedeného rozpisu:
čas odchodu

dítě odchází
samo – s doprovodem

změna

samostatně
v doprovodu (viz dále)
změna

změna

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
C) Jména všech osob, které dítě mohou vyzvedávat:
(Upozorňujeme, že nemůžeme dítě vydat jiným než zde vypsaným osobám)

Poplatek za družinu:
Poplatek za družinu činí 3 000 Kč za školní rok a je možné jej uhradit ve dvou splátkách:
 splátka do 15. září za období září-leden – 1 500 Kč
 splátka do 15. ledna za období únor-červen – 1 500 Kč
Provozní doba školní družiny i Vnitřní řád školní družiny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
Seznámil jsem se s plným zněním Vnitřního řádu školní družiny a budu ho plně respektovat.
Jsem si vědom toho, že jeho porušování může být důvodem vyloučení mého dítěte z docházky
do školní družiny.

V __________ dne _____________

Podpis zákonného zástupce _______________________

