Základní škola a Mateřská škola Ohrobec,
příspěvková organizace
V Dolích 5, Ohrobec, PSČ 252 45
www.zsohrobec.cz
e-mail: skola@zsohrobec.cz
telefon:602 554 311

Žádost o přijetí dítěte do školní družiny (ŠD) na školní rok 2021/2022
Třída, kterou vaše dítě
navštěvuje tento školní rok:

Jméno dítěte:
Bydliště:
Jméno matky:
(zák. zástupce)

Tel:

Jméno otce:
(zák. zástupce)

Tel:

E-mail:

E-mail:

Zdravotní problémy dítěte (alergie, různá omezení apod.):

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny
Den

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Změna

Změna

Změna

od………….

od………….

od………….

Hodina

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

Upozornění rodičům:
Podáním žádosti o přijetí dítěte do ŠD nelze automaticky předjímat jeho zařazení do ŠD z důvodu
omezené kapacity ŠD naší školy. Žáci z nižších tříd mají přednost před žáky z vyšších tříd a dále je
žádost posuzována individuálně (věk, bydliště aj.)
Má-li být dítě uvolněno ze ŠD v jiný čas, než je uvedeno výše, odevzdá dítě rodičem vyplněný
formulář – omluvenku své vychovatelce (formulář je ke stažení na stránkách školy v sekci ŠD).
Školné za ŠD je stanoveno ve výši 1000 Kč za každé pololetí.
Školné za ŠD pro 1. pololetí školního roku je splatné do 31. 8. 2021.
Školné za ŠD pro 2. pololetí školního roku je splatné do 31. 1. 2022.
Platby školného musejí být uhrazeny na účet č. 2601825808/2010 variabilní symbol zůstává
stejný jako v předešlém školním roce.
Pokud nebudou tyto platby do daných termínů uskutečněny, nebude vaše dítě přijato do ŠD (resp.
bude vyloučeno ze ŠD). V tomto případě přebírá ihned po skončení vyučování za dítě plnou právní
odpovědnost zákonný zástupce.
Informace o řádu školní družiny jsou k dispozici na webových stránkách školy. Zákonní zástupci
potvrzují svým podpisem na této žádosti o přijetí dítěte do ŠD, že jsou s řádem ŠD seznámeni.
Děti, které navštěvují kroužky si odvádí a přivádí zpět do ŠD lektor těchto kroužků.
Tímto jsem informován o skutečnosti, že Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková
organizace shromažďuje, zpracovává a eviduje osobní údaje uvedené v tomto dotazníku pro účely
vedení povinné školní dokumentace školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školského
zákona). Škola, s výjimkou zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní údaje poskytnout třetím
osobám, musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným přístupem a zpracováním, před změnou a
zničením, zneužitím či ztrátou, a že dokumentaci archivuje po dobu stanovenou zákonem.
Veškeré změny uvedených osobních údajů jsem povinen nahlásit škole do 14 dnů po jejich vzniku.
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a svůj souhlas stvrzuji svým podpisem.
Datum: ………….
……………………………………....

.……………………………………....

Podpis 1. zákonného zástupce žáka

Podpis 2. zákonného zástupce žáka

Souhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografií mého dítěte, které dokumentují činnost družiny,
a to v propagačních materiálech školy, na internetových stránkách školy a v publicistických médiích
(tisk, televize).

Datum: ………….
……………………………………....

.……………………………………....

Podpis 1. zákonného zástupce žáka

Podpis 2. zákonného zástupce žáka

