Základní škola Chotěšov

okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov

PŘIHLÁŠKA

tel., fax: 377900342, 377900984
e-mail: info@zschotesov.eu

do školní družiny ve školním roce ……………………………….…..

Jméno žáka: …………………………………………………………….…………… Datum narození: ....................................... Třída: ………………….…
Bydliště: …………………………………………………………………………………………Kód zdravotní pojišťovny: ……..…………………………………..……………
Zdravotní problémy dítěte: …………………………………………….
Zákonní zástupci:

matka : ……………………………………………………………..………………… telefon:………………………………

Zaměstnavatel: …………………………………….…………………………………………………..….…Telefon do zaměstnání: ………………………………………
otec: : ……………………………………………………………..………………… telefon:………………………………
Zaměstnavatel: …………………………………….…………………………………………………..….…Telefon do zaměstnání: ………………………………………
Příchod a odchod dítěte ze ŠD: (provozní doba ŠD 6:15 – 7.45, 11.40 – 16:00 hod.)
Den

Ranní
od

Odpolední
od - do
odchod nejdříve
ve 14:30 hodin

Změna
od:
(datum)

Poznámka:
Bude dítě odcházet samo nebo
v doprovodu?
V případě doprovodu jinou osobou
uveďte jméno, příjmení a vztah k dítěti
Doprovod žáka musí být starší 18 let,
pokud bude žáka vyzvedávat např.
sourozenec, uveďte dítě odchází
samo)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

IČ: 75006707

Bankovní spojení – ČSOB: č.ú.: 181891235 / 0300

Základní škola Chotěšov

okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov

tel., fax: 377900342, 377900984
e-mail: info@zschotesov.eu

Upozornění rodičům:
1. Naplněnost oddělení ŠD: V případě vysokého počtu žáků –zájemců o ŠD budou přijati jen ti žáci,
jejichž rodiče jsou oba zaměstnaní nebo podnikají. Proto je v tomto případě nutno doložit k žádosti
Potvrzení o zaměstnání s datem ze srpna aktuálního roku nebo doklad o aktivní podnikatelské
činnosti (FÚ, živnost.úřad).
2. Změny do přihlášky lze provádět během školního roku pouze zákonnými zástupci. Přihlášky jsou
k dispozici denně u vychovatelek ŠD. Telefony: ŠD I: 739 203 489; ŠD II: 732 302 217.
3. Podmínkou přijetí do ŠD je přihlášení na obědy ve školní jídelně.
4. Pokud bude žák navštěvovat zájmový kroužek, přebírá za něj po dobu konání zodpovědnost
vedoucí kroužku. Ten také žáky vyzvedává a po ukončení odvádí zpět do ŠD.

Úplata za školní družinu:
Za pololetí: 750,- Kč
Pouze ranní družina: 150,- Kč
Platbu uhraďte převodem na účet školy 181891235 / 0300, do poznámky uveďte jméno dítěte
- Za 1. pololetí do 15. září
- Za 2. pololetí do 15. února

Prohlašuji, že okamžikem odchodu dítěte ze školy – školní družiny přebírám nad svým synem – dcerou
veškerou právní odpovědnost zákonného zástupce za nezletilé dítě mimo školu. Seznámil/a jsem se s
vnitřním řádem ŠD (k dispozici na www.zschotesov.eu (záložka ŠD, ŠK).

Datum: ………….……..……

Podpisy zákonných zástupců:

otec………………………………………….…………
matka……………………..…………………………….
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