Přihláška do školní družiny
Jméno a příjmení dítěte ...................................................................................................................
Adresa bydliště ................................................................................................................................
Datum narození .................................................................. pojišťovna ...........................................
Jméno matky .....................................................................tel. ........................................................
Jméno otce ........................................................................tel. ........................................................
Zdravotní stav dítěte .......................................................................................................................
Přihlašuji své dítě do školní družiny na školní rok .............................................................................

Den

Ranní
družina
ano/ne

Odpolední
Odchod
Kroužky/kluby*
družina do
samo/doprovod

Jméno zplnomocněné
osoby a vztah k dítěti

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
*Jedná se o kluby SVČ Narnie i o jakékoli jiné kroužky, např. ZUŠ.

Zm ěny:
V průběhu roku doplní vychovatelka na základě dodaných informací od rodičů.

Přihlášky k účasti ve školní družině je nutné odevzdat nejpozději do 20. 6. Na začátku nového
školního roku bude přihláška zákonným zástupcům vrácena pro úpravu a doplnění informací o odchodech
dítěte ze školní družiny a účasti na odpoledních aktivitách. Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána
zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení,
popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná
účast ve školní družině, placení úplat, včasné písemné informování o odchodech dítěte).
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Upozornění zákonným zástupcům :
Přijetí dítěte do školní družiny nelze nárokovat a je podmíněno přihlášením dítěte ke stravování ve
školní jídelně.
Pracovník školní družiny nese zodpovědnost za dítě od jeho převzetí ve školní jídelně do jeho
předání zákonnému zástupci (popř. jím pověřené osobě), nebo vedoucímu zájmového kroužku, či
do doby samostatného, předem domluveného, odchodu dítěte ze školní družiny.
Má-li být vaše dítě uvolněno k samostatnému odchodu ze školní družiny dříve než v čase určeném
na přihlášce, musí se předem prokázat písemným svolením zákonných zástupců (opatřené datem a
jejich podpisem). Telefonické oznámení zákonných zástupců nestačí.

Prohlášení zákonných zástupců:
Souhlasím s tím, aby vedoucí zájmového útvaru, který není pedagogickým pracovníkem školy,
přebíral mé dítě ze školní družiny a vracel ho zpět. Od doby převzetí dítěte od pracovníka školní
družiny do doby jeho předání zpět nese za dítě zodpovědnost vedoucí zájmového útvaru.
ano

–

ne

Souhlasím s použitím fotografií a videí našeho dítěte z činností školní družiny pro účely propagace
školy:
ano
–
ne
Zákonný zástupce žáka byl seznámen s řádem školní družiny.

Datum přihlášení:

podpis zákonného zástupce
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