Základní škola a mateřská škola Sojovice, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Sojovice 88, 294 75 Sojovice
Tel. 326 921 150, 775 985 047 e-mail : l.diganova@skolasojovice.cz www.skolasojovice.cz

Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 20…… / 20…….
Reg. číslo (vyplní škola) ……………………

Příjmení a jméno žáka/yně ……………………………………………………………………………………….
Třída: ………………………….

Datum narození: …………………………………..

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní stav, obtíže: ………………………………………………………………………………………………..
Zdravotní pojišťovna: …………………………………..

Zákonní zástupci:
Příjmení a jméno matky: ………………………………………………………. telefon:……………………………….
Příjmení a jméno otce: …………………………………………………………. telefon: ………………………………

Informovaný souhlas pro pověřenou osobu:
Jako zákonný zástupce podávající žádost o přijetí do školní družiny ZŠ Sojovice se zavazuji
informovat druhého zákonného zástupce = povinnost rodičů jednat ve vzájemné shodě.
V případě, že ve ŠD nastala mimořádná událost (např. dojde ke zranění mého dítěte a já
nejsem k zastižení), může školní družina místo mě kontaktovat níže uvedené osoby.

Jméno: ………………………………………….

vztah k dítěti: ………………….

telefon: ………………………..

Jméno: ………………………………………….

vztah k dítěti: ………………….

telefon: ………………………..

Jde o osoby spolehlivé a bezúhonné a je možné jim bez obav svěřit mé dítě. Potvrzuji, že
všechny uvedené údaje jdou pravdivé. Pokud nastane změna v údajích, budu ihned
informovat vychovatelku ŠD.
Souhlasím s pořizováním foto a video dokumentace dítěte při akcích ŠD a veřejným
prezentováním jeho výrobků.
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Záznamy o uvolnění žáka ze školní družiny
Den

Čas odchodu
ze ŠD

Změna od

Poznámka, zda dítě bude odcházet
z družiny samo nebo v doprovodu
pověřené osoby.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost zákonného zástupce, která musí obsahovat
datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této písemné žádosti nebude žák
mimořádně uvolněn.
Na telefonické žádosti o uvolnění žáka nebude brán zřetel.
Odhlašování ze ŠD je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce,
který přihlášku podal.
Výše úplaty 150 Kč za měsíc je splatná ke dni nástupu dítěte do ŠD (připsání na účet vždy
nejdéle do 15. dne v měsíci). V případě opakovaného neuhrazení této částky, bude zákonný
zástupce informován o ukončení docházky dítěte do ŠD.
O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy bez správního řízení. Přednostně se přijímají žáci
nižšího věku.

V Sojovicích dne ………………………………

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

