14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace
www stránky: www.14zsplzen.cz

e-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________________ Třída: ______________
Číslo zdravotní pojišťovny:

Datum narození_____________________________

________________

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________________________________________
Jméno a příjmení matky: ________________________________________ Telefon __________________________
Jméno a příjmení otce: __________________________________________ Telefon __________________________
Používaný mailový kontakt:

______________________________________________________

Jméno další blízké dospělé osoby (když nejsou k dosažení rodiče)__________________________ tel. ____________
Zdravotní stav (léky, alergie a pod): ______________________________________________
Identifikační číslo (variabilní symbol) _______________________________________

Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže
uvedenými podmínkami:
1. Včasné placení poplatku za školní družinu (130,- Kč / měsíc). Placeno září – prosinec (520,-), leden – červen (780,-)
2. Pobyt dítěte ve školní družině bude nejméně do 13:15 hod., nejdéle však do 17:00.
Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude možné jen v době 13:15 – 13:55 hod. a od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Dítě odchází ze ŠD na základě vyplněného Záznamu o odchodech na této přihlášce.
3. Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu rodičem určenou, je nutné vyplnit tiskopis
„Uvolnění žáka ze školní družiny.“
4. Opakované „pozdní“ odchody po skončení provozu ŠD (po 17:00 hod.) mohou být důvodem k vyřazení dítěte
ze školní družiny.

Provoz školní družiny: Po – Pá od 6:00 hod. do 17:00 hod.
Záznam o odchodech dítěte ze školní družiny
Den

Ranní blok
příchod

Odpolední blok
příchod
odchod

Změna od:

Dítě odchází samo (S) nebo
v doprovodu (D) koho

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní družiny a Směrnicí k úplatě za zájmové vzdělávání v platném znění na
www.14zsplzen.cz v záložce Školní družina.
Bude – li dítě odcházet samo, přebírám za něj veškerou právní odpovědnost od okamžiku, kdy opustí školské zařízení.
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v této přihlášce jsou pravdivé a úplné.

V Plzni dne…………………….

tel.: + 420 378 027 300

Podpis zákonného zástupce…………………………………..

IČO 68784643
DIČ: CZ 68784643

Bankovní spojení: KB Plzeň-město
číslo účtu4838590217/0100

