Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ve škol. roce 2017/2018
Jméno žáka: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodné číslo: …………………………………zdravotní pojišťovna: ……………………………………….. třída: ………….……..
Bydliště: ……………………………………………………………………………..tel.: …………………………………………….
Upozornění na zdravotní problémy dítěte: ……………………………………………………………………………………………
Jméno otce: …………………………………………….zaměstnavatel.:………….………………………………tel.:…………………
Jméno matky: ……………………………………. ….zaměstnavatel.:…………….…….....................................tel.:………………….
Sourozenci ve škole – jméno: ……………………………………………………………………. třída: …………………………….
Dítě ze ŠD může vyzvedávat: ……………………………………………………………………………………………………..
Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci
prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních
a obdobných služeb.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně
internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na
této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.

V Kroměříži dne ……………………………….

………………………………………………..
podpis zákonného zástupce

-----------------------------------------------------------------------zde odstřihněte-----------------------------------------------------------------------

Základní informace o provozu a organizaci Školní družiny „S l u n í č k o“ při ZŠ Zachar Kroměříž
Provoz družiny:

ranní provoz: od 630 – 800 hod.

oběd dle rozvrhu (pokud dítě navštěvuje ŠD, musí být přihlášeno na obědy ve škol. jídelně)

odpolední provoz: do 1630 hod.

od 1300 – 1530 hod. (bude upřesněno v září) mají děti hlavní zaměstnání i mimo budovu školy (v tuto dobu dítě
nelze z ŠD vyzvednout)

o případnou změnu požádejte vychovatelku písemně, nezapomeňte uvést – odchod samostatně/v doprovodu

telefonické omluvenky jsou nepřípustné, žádáte-li o uvolnění dítěte jinak, než uvádíte v tabulce, pošlete písemnou
omluvenku
Platba:

na základě Výpisu z usnesení 71. schůze Rady města Kroměříže ze dne 4.3. 2010 a v souladu s ustanovením §
111 odstavec 2 a § 123 odstavec 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb., ředitelka školy stanovila měsíční poplatek 150,- Kč
na žáka

úplata je splatná ve třech termínech během škol. roku vždy na začátku daného měsíce
září 600,- Kč (za 9-12/2017)
leden 450,- Kč (za 1-3/2018)
duben 450,- Kč (za 4-6/2018)

platit můžete
- PŘEVODEM NA ÚČET školy
- číslo 1757398/0300
- konstantní symbol: 0308
- variabilní symbol je rodné číslo dítěte
- specifický symbol: číslo oddělení (1-6)
- HOTOVĚ v pokladně školy u p. účetní
Bez uvedení těchto symbolů nebude platba identifikována!
Mgr. Petra Fečková, v.r.
V Kroměříži 1.5. 2017
ředitelka školy

RANNÍ PROVOZ ŠD „Sluníčko“ od 630 hod. do začátku vyučování
Den

Změny

ANO
NE

Poznámka

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Ranní docházka může být nepravidelná. Příchod dle potřeby .

ODCHODY ze ŠD „Sluníčko“
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Čas odchodu
S, D

Změny

S - samostatně

D - doprovod
Kroužky do 1300 hod.
po 1500 hod.

