ZÁPISNÍ LÍSTEK
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY/ ŠKOLNÍHO KLUBU pro školní rok 2016/2017
Jméno žáka (žákyně):
Datum narození:
Třída:
Zdravotní pojišťovna:
Bydliště:
Zdravotní problémy dítěte:
(např. alergie, astma, atd.)

Jméno a příjmení zákonného zástupce: matka

otec

Bydliště (liší-li se od dítěte):
Telefon:

matka

otec

Záznamy o propuštění žáka/žákyně z družiny
Den

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Hodina od-do

Poznámka, zda žák/žákyně bude odcházet z družiny sám/sama, nebo
v doprovodu (rodičů sourozenců, apod.) – vypsat jmenovitě

Provoz ŠD:

ranní

odpolední

6:30–7:40 budova divadla – 1. a 2. třídy
6:30–7:40 hlavní budova – 3. třídy a ostatní
11:35–12:30 oběd – ŠJ ZŠ Karla IV.
12:30–16:00 běžný provoz

Prosíme rodiče, aby pokud možno vyzvedávali děti mezi 13:00–14:30 h jen mimořádně (věnujeme se pobytu
venku, příp. časově náročnějším činnostem). Výjimku tvoří odchod dětí na zájmové kroužky.

Upozornění zákonným zástupcům
Má-li být žák/žákyně uvolněn/uvolněna z družiny dříve nebo později než v hodinu určenou na žádosti,
musí se předem prokázat písemným sdělením, které musí obsahovat datum a podpis zákonného
zástupce. Stejně tak jakákoli změna v docházce musí být zákonným zástupcem nahlášena vychovatelce.
Formuláře ke stažení na školním webu.

Příspěvek na ŠD a ŠK
Měsíční poplatek je stanoven ve výši

55,- Kč na žáka ve školní družině

– uvítali bychom platbu na pololetí 275 Kč během měsíce

(v případě, že žák chodí se ŠD pouze na oběd, poplatek se nevybírá)
30,- Kč na žáka ve školním klubu
Výňatek z VYHLÁŠKY ze dne 17. srpna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.
V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v
hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na
příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.“.

Obědy ve školní jídelně
tel. 495 493 566
Přihlásit a odhlásit obědy lze i přes internet – www.klicperka.cz

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

ODHLÁŠENÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY/ ŠKOLNÍHO KLUBU
Odhlašuji své dítě _______________________________________________-ze školní družiny
oddělení_________ třídy od ____________________ z důvodu _______________________________
__________________________________________________________.

V _______________________________ dne_____________________

………….……………………………………………
podpis

