Školní družina a školní klub při ZŠMŠ Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
do školní družiny/školního klubu pro školní rok 2018/19
Žádám o přijetí svého syna – své dcery */ :

*/nehodící se škrtněte

………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, třída

Datum nástupu do ŠD dne: …………………………………

Příjmení a jméno žáka/žákyně

Základní škola Nový Knín
Bydliště
žáka

Třída

Pojišťovna
PSČ

Upozornění na zdravotní
problémy žáka / žákyně

Příjmení a jméno otce
(zákonného zástupce)
Telefon, e-mail
Příjmení a jméno matky
(zákonného zástupce)
Telefon, e-mail

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

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny – školního klubu
Den

Změna
od………..

Hodina

Změna
od……..

Změna
od……..

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Ranní družina
Uvažujeme o otevření jednoho oddělení ranní družiny.
Ranní nástup 6,30-6,45, poté bude začínat program a vstup do družiny bude uzavřen.
Případní zájemci o ranní družinu se mohou hlásit na emailové adrese školy: zsmsnovyknin1@seznam.cz
Zájemci prosíme přihlašujte se do 4.9. 2018. Pak budete informováni o jejím otevření či neotevření.

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě uvolněno z družiny-klubu dříve nebo později než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí
to mít předem doložené písemně!! Každá změna oproti původním údajům musí být oznámena písemně
s datem změny a podpisem zák. zástupce!
Další důležité informace o žákovi:

Beru na vědomí, že činnost školní družiny se řídí Školním řádem Základní školy, se kterými jsem byl/a
seznámen/a.

Dne:

Podpis zákonného zástupce žákyně/žáka

Místo pro záznamy školní družiny – školního klubu:

