Z Á P I S N Í L Í S T E K k docházce do školní družiny ve školním roce 2017/2018
Jméno a příjmení žáka/žákyně:…..………………………………………………………………........
Rodné číslo……………………....…………tř.: …............................ ZP:…………………..........
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………......…………………………….
Upozornění na zdravotní
problémy žáka/žákyně:……………………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení matky:..........……………………………………………………………………..…..
Telefon: …………………………………………….., e-mail: …………………………………………………
Jméno a příjmení otce:……………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………….. e-mail: ………………………………………………….
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 265/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom(a) toho, že podáním zápisního lístku vzniká moje povinnost dbát na včasnou a pravidelnou docházku žáka do družiny. Každou
absenci žáka řádně omluvím. Odchod žáka v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, je možný při předložení pouze písemné žádosti
zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu a sdělením, zda žák odejde sám, nebo v doprovodu určené osoby, prohlášením o převzetí
odpovědnosti za dítě po jeho odchodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.
Platby za ŠD probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem. Ředitelka školy stanovila na základě § 14 vyhl. č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, částku 150 Kč/měsíčně za pobyt ve školní družině. Částka je rozdělena do dvou období: září – prosinec 2017 a leden – červen 2018 a je
platná vždy do 20. dne prvního měsíce určeného období (prosinec, leden). Platby zasílejte na účet č. 278005471/0300, s variabilním číslem, které
budete mít uvedeno v notýsku nebo žákovské knížce žáka.
Podpisem zápisního lístku potvrzujete, že jste se seznámili s Řádem ŠD, který určuje podmínky pro činnost a režim ŠD.
Žák, žákyně se při pobytu ve ŠD řídí pravidly Školního řádu a Řádu školní družiny. Bližší informace je možno získat na telefonním
čísle 739 451 799.
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