Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

Ranní družina:
ANO / NE (zakroužkujte prosím), čas
od:…………………………..

Česká 4787, Zlín 760 05
IČO: 49 157 841

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽKŮ PRO
ŽÁKY 1. STUPNĚ

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jinak, než je uvedeno na zápisním
lístku, prokáže se písemnou žádostí, s datem a podpisem zákonného zástupce.
Dítě bude vyzvedávat:+ telefon, na všechny osoby, které budou vyzvedávat žáka
ze školy
………………………………………………………………………………………

Školní rok 2020/2021

………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení
žáka……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Třída……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Bydliště……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení matky, bydliště
……………………………………………………………………….…..…………

………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………….email………………………………

………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení otce, bydliště
………………………………………………………….………………..…………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………….email………………………………
Upozornění na zdravotní a jiné informace o dítěti:
……………………………............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Datum…………………

……………...……………
Podpis otce, matky nebo zákonného zástupce
Tímto podpisem stvrzuji souhlas s řádem školní družiny

Provoz školní družiny

Odpolední ( 5 dnů v týdnu )
Nepravidelná ( 1-4dny v týdnu )

Ranní ŠD od 6.30-7.30 hod., v 15.30 hod. se všechna oddělení spojují a závěr ŠD
je v 16.30 hod.
Úplata za školní družinu
Ranní+odpolední ( 5 dní v týdnu )

Den

Příchod ŠD

800,-

Odchod ŠD

700,600,-

Úplata za ŠD se vybírá pololetně. Platbu za 1. Pololetí uhraďte, prosím do 30.
září 2020. Upřednostňujeme bezhotovostně platbou na účet školy
(3717947/0300) vyjímečně hotově v kanceláři školy. Při bezhotovostní platbě
uveďte jméno dítěte,ročník a účel.

Po kroužku se

Odchází domů sám/

vrací/nevrací

s doprovodem

Kroužek
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Do školní družiny přijímá děti ředitelka školy.
ŠD je určena dětem od 1. do 4. ročníku, včetně žáků PT.
Ranní družina se otevírá v 6:30 hod.
Rodiče žáků docházejících do školní družiny jsou povinni vypsat přihlášku. Doba odchodu se může během roku upravit. Jakoukoliv změnu v době příchodu či odchodu žáka do/ze ŠD
jsou rodiče povinni taktéž písemně ohlásit.
Vychovatelka v případě, že žák odchází sám, jej propouští ze ŠD podle zápisu v přihlášce. Jinak předává žáka osobě pověřené k doprovodu žáka ze školy. Na základě telefonického
vzkazu nelze dítě z družiny propustit.
Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě ze ŠD do 16:30 hod. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby bude informován ředitel školy nebo jeho zástupce. Dítě bude předáno jen náhradním
zástupcům, které rodiče prokazatelně na přihlášce označí.
Docházka do ŠD je pravidelná, je nutné písemné zdůvodnění nepřítomnosti. Za žáky, kteří byli ve škole a nedostavili se do ŠD, vychovatelka nezodpovídá.
Žákům není dovoleno opustit prostory školní družiny bez vědomí vychovatelky.
Žáci ve školní družině dbají pokynů vychovatelky a respektují je.
Vychovatelka spolupracuje s učitelkou, podává zprávy v žákovské knížce a v deníčku. V případě potřeby je možno telefonicky či osobně domluvit schůzku vychovatelky s rodiči žáka
k řešení výchovných problémů dítěte.
Před odchodem domů jsou žáci povinni uklidit všechny hračky a hry, s nimiž si hráli.
Žáci šetří majetek školní družiny – může být požadována oprava nebo náhrada každé svévolně zničené hračky či jiného zařízení školní družiny.
Školní družina nezodpovídá za peníze, hračky a jiné cenné věci, které si žáci přinesou.

