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Přihláška do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Údaje o dítěti
Jméno

Příjmení

Třída (ve školním roce 2020/2021):

Datum narození

Adresa bydliště dítěte (trvalý pobyt)
Datum nástupu do školní družiny:

Registrační číslo:

SD2020/

od začátku školního roku*) - od data pozdějšího (doplňte) : …..………*)

Zákonný zástupce – otec
Titul, jméno a příjmení
Adresa bydliště (trvalý pobyt) – pokud je odlišná od trvalého bydliště žáka:
Kontaktní telefon

Datová schránka:

ANO - NE

Zákonný zástupce – matka
Titul, jméno a příjmení
Adresa bydliště (trvalý pobyt) – pokud je odlišná od trvalého bydliště žáka:
Kontaktní telefon

Datová schránka:

ANO - NE

Doručovací adresa, liší-li se od adresy trvalého pobytu:
Upozornění na zdravotní problémy žáka/ žákyně a jiná upozornění:
Předpokládaný rozsah docházky:
Ranní družina

ANO x NE x)

Předpokládaný odchod odpoledne v ……………………. hodin

Písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o přesném rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny bude
samostatnou přílohou přihlášky.

Předpokládaný provoz ŠD: ranní provoz: 6,30 – 7,10 hod), v 7,10 se již otvírá škola pro všechny
žáky), odpolední provoz předpokládáme do 16,00 hod
Informace pro rodiče:
1.

2.

3.

V případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro školní družinu, bude při rozhodování o přijetí dítěte rozhodováno dle následujících
kritérií
Kritéria pro přijetí k zájmovému vzdělávání do školní družiny:
Přednostně jsou přijímány:
a. děti 1. – 3. ročníku, přičemž mladší děti mají přednost před staršími (rozhoduje ročník a datum narození)
b. děti s každodenní docházkou od začátku školního roku (zájem o ranní provoz nerozhoduje).
Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni žáci 4. a vyššího ročníku (v pořadí dle data
narození).
Datum……………………………………………
Jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce): ………………………………………………

Podpis žadatele (zákonného zástupce)…………………………..: ………………………………
) nehodící se škrtněte

x

