Školní družina při Základní škole Čechtice, okres Benešov
Na Lázni 335, 257 65 Čechtice

Přihláška do školní družiny pro školní rok
……………………………..
Vyplňujte všechny kolonky.
Příjmení a jméno žáka/žákyně
Rodné číslo
Bydliště

Pošta

PSČ
Vývojové poruchy
chování
učení
ano ne

Upozornění na zdravotní obtíže,
zdravotní problémy, omezení
Jméno a příjmení otce
Kontaktní telefon
Jméno a příjmení matky
Kontaktní telefon
Poznámka:
Poplatek za 1 měsíc docházky
Bankovní účet

100 Kč

Splatné ve dvou
částkách
variabilní symbol

181814125/0300
Datum

1. pololetí 2. pololetí do
do 30. 6.
31. 1.

V hotovosti
ano

-

ne

Podpis zákonných zástupců

Upozornění: Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

Výňatek ze SMĚRNICE: POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Poplatky za ŠD
1. Žák je do školní družiny přijat na základě písemné přihlášky ŠD (podepsané zákonným
zástupcem žáka).
2. Poplatek za docházku do školní družiny je 100,- Kč / měsíc a vybírá se vždy částka na
pololetí školního roku (100 x 5 = 500,- Kč / pololetí). Poplatek za 1. pololetí je nutno
uhradit do 30. 6. v příslušném školním roce, poplatek na 2. pololetí je nutno uhradit do
31. 1. příslušného školního roku.
3. Při písemném odhlášení žáka (pouze ze závažných důvodů) ze školní družiny se rodičům
vrací částka od následujícího měsíce.
4. Platby se provádí převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy.
Při nezaplacení poplatku ve stanoveném termínu může být žák ze školní družiny
vyloučen.
Podrobné informace naleznete v elektronické žákovské knížce a na www.zscechtice.cz/urednideska.htm

Záznamy o docházce dítěte do školní družiny
Den

Hodina

Změna 1
od ……

Změna 2
od ……

Změna 3
od ……

Změna 4
od ……

Poznámka, zda dítě bude odcházet z
družiny samo nebo v doprovodu
(rodičů, sourozenců, prarodičů apod.)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve, než v hodinu, která byla předem určena,
musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů (opatřené datem a podpisem alespoň
jednoho z nich.

