Školní družina při ZŠ Sokolov, Švabinského 1702

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok:

2022 / 2023
______________________

Jméno a příjmení žáka:

______________________________________________________

Datum narození:

_________________________

Zdravotní pojišťovna:

_________________________

Škola: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Rodné číslo: _________________________
Třída:

_________________________

Bydliště: ________________________________________________________________________________________
Upozornění na zdravotní problémy žáka: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení otce (zák. zástupce):

_________________________ Telefonní číslo _________________________

Zaměstnání _________________________ Telefonní číslo do zaměstnání _________________________
Jméno a příjmení matky (zák. zástupce): _________________________ Telefonní číslo _________________________
Zaměstnání _________________________ Telefonní číslo do zaměstnání _________________________
Další kontaktní osoba (prarodiče…) Jméno a příjmení: ________________________ tel.č. ____________________
Jméno a příjmení: ________________________ tel.č. ____________________
Pečlivě vyplňte následující tabulku odchodů žáka ze ŠD:
Záznamy o propouštění žáka ze školní družiny (klubu)
Kroužek mimo ŠD
Poznámka, zda žák bude odcházet z
Změna od/do
Den Hodina
družiny sám nebo v doprovodu (rodičů, čas odchodu / návratu do ŠD (ANO –
____/_____
NE – pokud ANO, tak čas návratu)
zákonných zástupců, sourozenců, apod.)
Pondělí
/
/
Úterý

/

/

Středa

/

/

Čtvrtek

/

/

Pátek

/

/

Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny jsou děti přijímány podle nastavených kritérií v následujícím pořadí:
1. zaměstnaní oba rodiče, 2. dojíždějící žáci, 3. žáci mladší tj. 1. ročník, 2. ročník atd. (nižší ročníky mají přednost).
Upozornění rodičům:
Má-li být žák uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce k zájmovému vzdělávání školní družiny, musí se
prokázat písemným potvrzením rodičů, na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Formuláře k mimořádnému uvolňování
žáků jsou k dispozici u vychovatelek a na www stránkách školy.

ANO – NE
Rodiče (zák. zástupci) byli seznámeni s vnitřním řádem ŠD a s jeho zněním souhlasí: ANO – NE
S dětmi využíváme v průběhu roku i školní bazén. Je dítě PLAVEC?
ANO – NE
Souhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografií mého dítěte pro účely školní družiny:

Vyplněný formulář předejte v úředních hodinách dohledové službě v budově II. stupně školy (do konce
25. –
8.31.
do 1.8.2021).
9. 2022)
školního roku nebo ve dnech od 23.
NEJPOZDĚJI VŠAK V PRVNÍ DEN ŠKOLY (budova školní družiny od 8:00 do 12:00 hodin).

Datum vyplnění formuláře: _________________________

___________________________________
Podpis rodičů nebo zákonných zástupců

Bez tohoto vyplněného a podepsaného formuláře nemůže být dítě zařazeno do školní družiny (nemohlo by být v ŠD).

