Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, p. o.
Pražská 112, 331 44 Kožlany

Přihláška k docházce do školní družiny

školní rok:

Vážení rodiče, z kapacitních důvodů jsou k docházce do školní družiny přijímáni přednostně žáci 1 .- 3. třídy a následně
ročníků vyšších. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., a vyhlášky č. 109/2011
Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění se zájmové vzdělávání ve školní družině poskytuje za úplatu. Nejedná se však o
částku za docházku (počet dnů strávených ve ŠD), ale o úhradu části provozních nákladů družiny. O způsobu platby budete
informováni písemně.

Provoz školní družiny bude zajišťován od pondělí do pátku od 6:30 do 8:00 a od 11:40 do 16:00 hod.
Pro tento školní rok stanovil ředitel školy jednotné měsíční poplatky ve výši 60 Kč. Příslušnou částku
je nutné uhradit následovně:
do 30. září za I. pololetí – 5 x 60,- = 300,do 28. února za II. pololetí – 5 x 60,- = 300,Různý čas odchodu ze školní družiny nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. Poplatek lze
zaplatit bankovním převodem, v ředitelně nebo složenkou.

Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………………………. třída:…………………………………
Datum narození:…………………………………………………………………… zdrav. pojišťovna:…………………………………
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno otce (zák. zástupce): ………………………………………………………………….. tel: ……………………………………..
Jméno matky (zák. zástupce): ………………………………………………………………… tel: …………………………………….

Rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny
Do tabulky uveďte přítomnost dítěte ve ŠD v jednotlivé dny (ANO/NE), předpokládaný čas odchodu, způsob odchodu ze ŠD
(samostatně, doprovod sourozence, rodiče nebo jiných rodinných příslušníků) a osobu nebo osoby oprávněné k vyzvednutí
dítěte. Čas příchodu do družiny je dán rozvrhem dítěte. Děti, končící po páté vyučovací hodině, odcházejí do družiny samy.
Z důvodu plánovaných dětských aktivit Vás žádáme, aby odchod dětí byl v době 12:30 – 13:30 nebo po 14:45 hodin!
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Beru na vědomí, že touto přihláškou dítěte do ŠD vzniká moje povinnost dbát na jeho včasnou a pravidelnou
docházku do družiny. Každou absenci dítěte řádně omluvím, o jeho případné krátkodobé uvolnění požádám
vychovatelku písemně předem.

V …………………………………………. dne ………………………………

……………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce

Tel: 373396626, mobil: 602797635, e-mail: zsmskozlany@seznam.cz, http//zsamskozlany.webnode.cz/

