Přihláška do školní družiny při ZŠ v Praze 4, Na Planině 1393
Jméno a příjmení žáka

Rodné číslo

Školní rok

Třída, kterou žák navštěvuje

Datum narození

Adresa bydliště žáka

Zdravotní pojišťovna

Mobil žáka nebo telefon do místa bydliště

Rodiče – zákonní zástupci (Na první místo uveďte zákonného zástupce, který má být v případě mimořádné události kontaktován jako první.)
Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – matka, otec ap.)

Kontakt (mobil, telefon do zaměstnání ap.)

Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – matka, otec ap.)

Kontakt (mobil, telefon do zaměstnání ap.)

Další kontakty pro případ mimořádných událostí
Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – babička, teta, bratr ap.)

Kontakt (mobil, telefon do zaměstnání ap.)

Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – babička, teta, bratr ap.)

Kontakt (mobil, telefon do zaměstnání ap.)

Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – babička, teta, bratr ap.)

Kontakt (mobil, telefon do zaměstnání ap.)

Pozor, nezapomeňte vyplnit i údaje na druhé straně přihlášky. Poté horní část přihlášky odstřihněte a odevzdejte. Spodní část s provozním řádem si nechte.

---------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte ----------------------------------------------------------------------------------Provozní řád školní družiny při ZŠ v Praze 4, Na Planině 1393
Školní družina při ZŠ v Praze 4 Na Planině je školní zařízení, které zajišťuje pedagogický dohled, výchovnou práci a aktivity rozvíjející
osobnost pro nejmladší žáky ZŠ Na Planině v době před vyučováním a především od skončení vyučování do 17:30.
K pobytu ve školní družině žáky přihlašují rodiče (nebo jiní zákonní zástupci) podáním přihlášky zpravidla na začátku školního roku.
Podepsáním přihlášky se rodiče zavazují respektovat provozní řád družiny, zejména pak dobu, kdy je možné dítě z družiny vyzvedávat.
Za pobyt dítěte ve školní družině se hradí měsíční poplatek, jehož výši na začátku každého školního roku zveřejní ředitel školy. Neuhrazení
poplatku ve stanoveném termínu může být důvodem pro vyloučení dítěte ve školní družiny.
Během pobytu ve školní družině je nad dítětem po celou zajištěn řádný pedagogický dohled podle platných právních norem. Tento dohled
je zajištěn i v případě, že se dítě během pobytu v družině účastní nepovinných předmětů, kroužků či jiných podobných aktivit
organizovaných školou.
Pomocí her, tvůrčích činností a dalších organizovaných aktivit školní družina přispívá k účelnému naplnění volného času dítěte, rozvíjí
vzdělávací a výchovnou roli školy a napomáhá k harmonickému vývoji osobnosti.
Školní družina je v provozu každý den, kdy probíhá školní vyučování, a to vždy ráno od 7:00 do 7:45 a od skončení vyučování do 17:30.
Školní družina tedy není v provozu o víkendech, během státních svátků, v průběhu všech školních prázdnin a v předem oznámených dnech
mimořádného volna, které vyhlašuje ředitel školy.
Do ranní družiny může dítě přijít nejpozději v 7:30. Odpoledne lze dítě ze školní družiny vyzvednout buď v době od konce vyučování do
13:30, nebo od 15:30 do 17:30. V době od 13:30 do 15:30 školní družina uskutečňuje svůj hlavní program (časově náročnější
organizované aktivity, vycházky, návštěvy kulturních představení ap.), a proto v této době není možné dítě z družiny vyzvedávat.
Dítě ze školní družiny odchází v čase, který rodiče (zákonní zástupci) uvedli v přihlášce. Dítě je předáno pouze oprávněné osobě
(rodiči, prarodiči, staršímu sourozenci ap.), která je uvedena v přihlášce. Jiným osobám dítě předáno nebude.
Může-li dítě odejít z družiny samo, musí se předem vychovatelkám prokázat písemným souhlasem rodičů (zákonných zástupců),
kde bude uvedeno datum a čas odchodu a výslovné sdělení, že dítě může odejít samo bez doprovodu.

Kontakty
e-mail:

druzina@planina.cz

telefony: 220 104 446 (kancelář ŠD)
778 759 318 (mobil, který družina využívá například při pobytu mimo školu)

Důležitá upozornění o dítěti
Uveďte prosím, zda má dítě zdravotní problémy (pokud ano, pak jaké) a další důležité skutečnosti, které by měly vychovatelky o dítěti předem vědět:

Údaje o propouštění dítěte ze školní družiny
V následující tabulce prosím křížkem označte, ve které době bude dítě vyzvedáváno ze školní družiny. V posledním sloupci uveďte, kdo bude dítě
vyzvedávat a doprovázet domů (rodiče, prarodiče, sourozenci ap.).
Může-li dítě odejít z družiny samo, musí se předem prokázat písemným souhlasem rodičů, kde bude uvedeno datum a čas odchodu a výslovné sdělení,
že dítě může odejít samo bez doprovodu.
Odchody dětí jsou možné buď po obědě do 13:30, anebo po skončení hlavního programu od 15.30 do 17.00, kdy provoz školní družiny končí.
Den

od konce vyučování
do 13:30

od 13:30 do 15:30

Pondělí

NELZE

Úterý

NELZE

Středa

NELZE

Čtvrtek

NELZE

Pátek

NELZE

od 15:30 do 17:30

Dítě bude odcházet v doprovodu:
(rodičů, prarodičů, sourozenců ap.)

Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů a současně beru na vědomí provozní řád družiny.

...........................................................
Datum

........................................................................
Podpis otce, matky či jiného zákonného zástupce

