Školní družina při Základní škole Jana Kubelíka, Neveklov

Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok ………../…………
Jméno žáka/žákyně

Číslo žáka:
Třída

Rodné číslo

Zdravotní pojišťovna

Bydliště
Upozornění na zdravotní
problémy žáka/yně

Jméno matky

Kontaktní telefon

(zákonného zástupce)

Jméno otce

Kontaktní telefon

(zákonného zástupce)

Datum

Podpis zákonného zástupce

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů .

Záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny
Den

Hodina
samostatného
odchodu

Hodina
odchodu
s doprovodem

Změna
od ……

Změna
od ……

Poznámka, zda bude dítě z družiny odcházet samo
nebo v doprovodu jiné osoby. V tomto případě vypište
veškerý doprovod (rodiče, sestra, paní …., apod.)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Záznamy o samostatném odchodu jsou stanoveny pevně na každý den. Pokud má být Vaše dítě uvolněno z družiny na
některý den dříve než v hodinu určenou, musí se předem prokázat písemným souhlasem rodičů, který je k dispozici na
www.zsneveklov.cz. Na tomto lístku je poznámka, že za dítě přebíráte plnou zodpovědnost!
Rodiče svým podpisem stvrzují, že se seznámili s Vnitřním řádem ŠD (dostupný na www.zsneveklov.czv sekci
Dokumenty), který byl vydán 30.8.2016 a obsahuje: Základní ustanovení, Práva a povinnosti žáků a zákonných
zástupců, Provoz a vnitřní režim školní družiny, Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby, Platby
zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině a Závěrečná ustanovení.
O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. V případě, že zájem o umístění žáka do ŠD překračuje
kapacitu ŠD, jsou přednostně přijímáni žáci z nižších ročníků.
Dítě je možno si vyzvednout ve školní družině nebo na hřišti za školou.
Žák/yně ne/byl/a přijat/a k pravidelné docházce do školní družiny dne _______.

Razítko a podpis ředitelky školy

