Školní klub – školní družina při Základní škole Nový Knín
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU – ŠKOLNÍ DRUŽINY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Příjmení a jméno žáka/žákyně
Základní škola Nový Knín
Bydliště
žáka

Třída
PSČ

Upozornění na zdravotní
problémy žáka / žákyně

Příjmení a jméno otce
(zákonného zástupce)
Telefon
Příjmení a jméno matky
(zákonného zástupce)
Telefon

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

číslo

den

čas

název kroužku

Upozornění rodičům:
Má–li být dítě uvolněno z kroužku dříve než v hodinu určenou pro činnost kroužku na zápisním lístku,
musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů!!! V případě, že rodiče požadují dřívější odchod
z kroužku, než je běžný rozsah trvání kroužku, je třeba pravidelnou dobu odchodu poznamenat
v poznámce pod tabulkou kroužků *). Žáci, kteří přicházejí na činnost kroužku ze školní družiny nebo
školního klubu, budou vedoucím kroužku odvedeni zpět do školní družiny – školního klubu.
Další důležité informace o žákovi (vyplní rodiče):

Beru na vědomí, že činnost kroužků školního klubu - školní družiny se řídí Vnitřním řádem školního klubu,
Vnitřním řádem školní družiny a Školním řádem ZŠ Nový Knín, se kterými jsem byl seznámen.

Datum

Podpis zákonného zástupce žákyně/žáka

Finanční úhrada za kroužky se provádí za období 10-12/2018 a 1-5/2019, ve dvou splátkách – upřednostňujeme
platbu převodem na účet školy 129886295/0300 (variabilní symbol budou mít žáci uveden v žákovské knížce)
nebo v individuálních případech v hotovosti u ekonomky školy paní Plotové (případné dotazy na tel. 318
593 219).
V případě odhlášení žáka z kroužku (písemně, formulář u vedoucího kroužku) se vrací poměrná část úplaty.

Místo pro záznamy školního klubu – školní družiny

