Základní škola Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
Třebízského 268, 285 04 Uhlířské Janovice
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Směrnice číslo č. 4

ŠD – vnitřní řád

Příloha č. 2
Žádost – přihláška, zápisový lístek
Číslo jednací
ZŠ 583-245-S4-p2/2016
Spisový a skartační znak
A10
Vypracovala
Mgr. Dana Bohatcová
Schválila, vydala
Mgr. Dana Bohatcová
Projednáno se zaměstnanci školy na zahajovací
29. 8. 2016
pedagogické radě a zahajovací provozní poradě
Platnost a účinnost směrnice
1. 9 2016
Platnost a účinnost aktualizace
1.9.2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu, nebo vydáním předpisu v aktualizovaném znění.

kód žáka/yně: ________________
Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině 1
Zákonní zástupci níže uvedeného žáka/žákyně žádají ředitelku Základní školy Uhlířské
Janovice, okres Kutná Hora o přijetí níže uvedeného žáka/žákyně k zájmovému vzdělávání ve
školní družině pro školní rok
jmé no a příjme ní
žáka/yně
narozen/a

třída

bydliště

vzdálenost v km

mladší sourozenec žádá o ŠD
starší sourozenec žádá o ŠD

ano
ne
správnou variantu
ano
ne
správnou variantu

zakroužkujte
zakroužkujte

další důležité
záležitosti týkající se
žáka/žákyně,
zdravotní stav apod. 2

Generální souhlas zákonného zástupce pro pověřenou osobu:
V případě, že by ve školní družině nastala mimořádná událost, tj. došlo ke zranění mého
dítěte, je mu nevolno a potřebuje doprovod domů nebo k lékaři, nevyzvedneme si dítě apod., a
já ani druhý zákonný zástupce nejsme z důvodu zaneprázdnění k zastižení, může školní
družina místo mne kontaktovat tyto pověřené osoby:
jmé no a příjme ní pověřené
osoby

vztah
k nezletilému

telefonní kontakt na pověřenou osobu

Jedná se o osoby spolehlivé a bezúhonné a je možné jim bez obav svěřit mé dítě. Prohlašuji,
že uvedené údaje jsou správné. Přebírám plnou zodpovědnost za platnost těchto údajů a
případnou aktualizaci.
Pokud by dítě mělo odejít výjimečně ze ŠD mimo čas urče ný na zápisovém lístku, vyrozumím
předem písemně vychovatelku daného oddělení.
Svým podpisem vyjadřuji pravdivost uvedených údajů a souhlas s ujednáními uvedenými na
žádosti (str. 1) a zápisovém lístku do školní družiny (str. 2).
podpis zákonného zástupce: ……………………………………….…………………
místo ………………………………………datum ………......................................

1

Nedílnou součástí přihlášky je sdělení o ro zsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z dru žiny (zápisový
lístek).
2
Pokud je sdělení většího rozsahu, připojte jej na dalším listu.

Zápisový lístek do školní družiny
jmé no a příjme ní žáka/yně
rodné číslo
kód pojišťovny

/
Třída

bydliště

PSČ

-

jmé no a příjme ní zák.
zást.
otec
kontaktní telefon
e-mail
jmé no a příjme ní zák.
zást.
matka
kontaktní telefon
e-mail
Záznamy o uvolnění žáka/yně ze školní družiny (odchod – příchod s návratem) 3 ,
možno pouze v úterý, v ostatních dnech má ŠD pevně stanovenou činnost
změna změna odchod
důvod
odchod
důvod
čas
čas
sám/ s kým
kroužek,..
sám/ s kým
kroužek,..
od - do
od - do
ÚT

čas

sám
ano - ne

Odchod ze ŠD (domů, be z návratu)
v doprovodu koho (uveďte vztah – jmé no a příjmení)

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

3

Doporučený odchod ze ŠD je do 13:00, dále po 15:00. Od 13:00 do 15:00 probíhá hlavní činnost ŠD, které by
se děti měly zúčastnit. Doporučujeme o rganizovat kroužky dětí mimo dobu hlavní činnosti ŠD.

