Lonkova 512, 530 09 Pardubice
IČ: 71341269, RED IZO: 691 002 568
tel: 722 960 601, email: kancelar@skola-noe.cz, www.skola-noe.cz
č.ú. 2200446559/2010

Závazná přihláška k zájmovému vzdělávání ve Školní družině.
Úplata za vzdělávání a pobyt dítěte v ŠD činí 400Kč/měsíc. V ceně jsou zahrnuty výtvarné materiály,
odměny a pomůcky pro podporu zájmových aktivit i všestranného individuálního rozvoje.
Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:

Kód:

Bydliště – ulice, č.p., město, PSČ:
Upozornění na zdrav. problémy:

Jméno a příjmení otce:
(zákonného zástupce)
Kontaktní telefon otce:
Jméno a příjmení matky:
(zákonného zástupce)
Kontaktní telefon matky:
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Uvedené údaje podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů a evropského
nařízení GDPR.
Provoz družiny:
•
ranní provoz: od 6:40 – 7:40 hod.
•
odpolední provoz: do 16:30 hod.
•

oběd dle rozvrhu

•

po návratu z oběda (příchody dětí k vyzvednutí jsou cca ve 12:45, 13:35, 14:20 dle rozvrhu) až do
14:30 mají děti hlavní zaměstnání i mimo budovu školy (v tuto dobu dítě nelze z ŠD vyzvednout)
o případnou výjimku požádejte vychovatelku písemně, nezapomeňte uvést – odchod samostatně/v
doprovodu. Telefonické omluvenky jsou nepřípustné, žádáte-li o uvolnění dítěte jinak, než uvádíte
v tabulce níže, lze písemnou omluvenku poslat po dítěti (vložit lístek do ŽK, nebo ráno připnout
k omluvenkám vedle dveří ŠD).

•

Záznamy o docházce a uvolnění dítěte ze školní družiny ve školním roce 2020/2021

RANNÍ PROVOZ ŠD od 6:40 hod. do začátku vyučování 7:40 hod.
Den

ANO
NE

Změny

Poznámka

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Ranní docházka může být nepravidelná. Příchod dle potřeby.

ODCHODY ze ŠD
Den

Čas odchodu
S, D

S - samostatně
Změny

D - doprovod
Poznámky/doprovod s kým?

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pozn. Pokud vyzvedává Vaše dítě jeho nezletilý sourozenec, je třeba svým podpisem potvrdit, že za
dítě přejímáte zákonnou odpovědnost.

…………………………………………
podpis zákonného zástupce

