Školní družina při: Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9

Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 2017/18
Příjmení a jméno žáka/yně:

..........................................................................................................................................

Rodné číslo:			

.................................................................................		

Příjmení a jméno zákonného zástupce:

Třída: ....................

................................................................................................................

Upozornění na zdravotní problémy žáka/yně:

Jako zákonný zástupce se zavazuji platit za pobyt svého dítěte ve školní družině příspěvek na tuto službu ve výši
Kč 100,- měsíčně a to vždy minimálně na dva měsíce dopředu. Splatnost tohoto příspěvku je k 10. dni příslušného měsíce v kanceláři hospodářky školy. Toto nařízení je v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 21/1994 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, s jejímž obsahem byl seznámen, počínaje dnem nástupu do školní družiny
a podepsáním zápisního lístku. Beru na vědomí, že v případě nezaplacení příspěvku ve stanoveném termínu
bez vážných důvodů nebude moje dítě od prvního dne následujícího měsíce do školní družiny přijato.
Dále prohlašuji, že se seznámil s Řádem školní družiny. Jsem si vědom toho, že součástí Rámcového vzdělávacího programu ŠD jsou i vycházky a že v době vycházek (13:30 - 15:00) nelze děti z družiny vyzvedávat. V tomto případě lze pro takové dny využít služby dětského klubu (po předchozím přihlášení).
V případě, že výše uvedený žák, jehož jsem zákonný zástupce, bude po předchozí domluvě odcházet ze školní
družiny bez doprovodu dospělého člověka, prohlašuji, že jsem si vědom všech rizik s tím spojených a přebírám
za své dítě plně odpovědnost od chvíle, kdy opustí školní budovu.

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 uvolnění dítěte ze školní družiny
Den

Změněno
dne

Hodina

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo v doprovodu (rodičů, sourozenců apod.)

Podpis zákonného
zástupce

Změna od

Hodina

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo v doprovodu (rodičů, sourozenců apod.)

Podpis zákonného
zástupce

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek
Den

Upozornění:

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat
písemným vyzváním zákonného zástupce.

