PŘIHLÁŠKA A ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VANČUROVA 2, HODONÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Jméno a příjmení žáka

Třída žáka:

Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:

Tel. domů:

Upozornění na zdravotní potíže, omezení a alergie dítěte:
Otec (jméno a příjmení):

Mobil:

Zaměstnání:

Tel. domů:

Email:

Telefon do zaměstnání:

Matka (jméno a příjmení):

Mobil:

Zaměstnání:

Tel. domů:

Email:

Telefon do zaměstnání:

PRVNÍ DEN ŠKONÍHO ROKU 3. 9. 2018:

DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Dítě bude docházet do ranní družiny:

Bude dítě ve školní družině?
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NE

Dítě bude odcházet ze ŠD:
A) SAMO
Po

Út
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Podpis:

Hod:
Změna od:
Změna od:
B) V DOPROVODU
Tímto zplnomocňuji uvedené osoby k vyzvednutí dítěte ze školní družiny.
Jméno a příjmení:

Rok narození:

Vztah k dítěti:

Tel. číslo:

Upozornění rodičům:
1. Provoz ŠD:
 Ráno od 6 hodin do začátku vyučování.
 Odpoledne po ukončení vyučování do 17 hodin.
 První a poslední den školního roku je provoz ŠD do 15 hodin. První den školního roku
ranní ŠD není.
 V době, kdy není školní vyučování, nebude provoz ŠD z organizačních důvodů zajištěn.
2. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Pokud zájem o školní družinu převyšuje její kapacitu,
budou přednostně přijímáni žáci prvních tříd. Starší děti budou přijímány podle počtu dosažených
bodů. Podmínky jsou vedeny ve vnitřním řádu ŠD. Pokud žák nebude k zájmovému vzdělávání ve
školní družině přijat, budou jeho zákonní zástupci do konce příslušného školního roku informováni.
3. Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v záznamech o docházce a
má-li být uvolněno v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku, je třeba sdělit změnu
předem písemně vychovatelce. Dítě nebude uvolněno osobám, u kterých bude důvodné podezření, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
4. Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s vnitřním řádem ŠD. Úplné znění naleznete na informační nástěnce ve vestibulu pavilonu školních družin nebo na www.zsvancur.cz. Na
těchto stránkách najdete i další důležité informace.
5. Tel. číslo do školní družiny je 720 318 288.
Přihlášku odevzdejte do 25. 5. 2018

V Hodoníně, dne ………………………………………

…………...........................
Podpis rodičů

