Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
F. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí

PŘIHLÁŠKA
do školní družiny pro školní rok 202…./202….
Jméno a příjmení žáka: .......................................................................
Rodné číslo: ......................................

Třída: ...................

Zdravotní pojišťovna: .............................

Bydliště: ................................................................................................................................................
Upozornění na zdravotní problémy dítěte: ...........................................................................................
...............................................................................................................................................................
Jméno a příjmení otce: ........................................................................... Tel. č.: .............................
Zaměstnání:

ano – ne

Email zákonného zástupce: ….………………………………….…….

Jméno a příjmení matky: ......................................................................... Tel. č.: .............................
Zaměstnání:

ano – ne

Email zákonného zástupce: ….………………………………….…….

Další oprávněné osoby, které mohou vyzvedávat dítě ze školní družiny

Jméno a příjmení: ………………………………………………………… Tel. č.: .............................
Vztah k dítěti (babička, teta…):
……………………………………………………................................................……
Jméno a příjmení: ………………………………………………………… Tel. č.: ............................
Vztah k dítěti (babička, teta…):
……………………………………………………................................................……
Záznamy o propouštění dítěte ze školní družiny

Den

Příchod
ráno

Odchod
odpoledne

Změna
od
………

Změna
od ……...

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny v jinou dobu nebo jiným způsobem, než je uvedeno v
přihlášce, musí být tato skutečnost předem prokázána písemným oznámením zákonných zástupců, které
může být učiněno rovněž prostřednictvím systému Bakaláři.
Podpisem tohoto zápisního lístku zároveň stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní družiny
a způsobem bezhotovostní úhrady úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině.
V Havířově dne:

Podpis zákonného zástupce:

Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
F. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí
VYBRANÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD)


Ranní provoz ŠD

06:00 – 07:55 h



Odpolední provoz ŠD

11:30 – 16:30 h



Doba vyzvedávání dítěte u bočního vchodu ŠD z ulice P. Bezruče v odpoledních hodinách:
12:30

13:00

13:30

14:00

15:30

16:00

16:30



V časech 14:30 a v 15:00 hodin lze vyzvedávat pouze děti, které nenavštěvují zájmovou
činnost (kroužky) ŠD.



O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím na stanovenou kapacitu ŠD podle
kritérií pro přijetí dětí do ŠD.



Docházka žáků přihlášených do ŠD je povinná. Každá předem známá nepřítomnost musí
být řádně omluvena. Za dítě, které do ŠD nepřijde, vychovatelé nenesou zodpovědnost. Pro
vychovatele je závazný čas odchodu dítěte uvedený v přihlášce do ŠD. Mimořádný odchod je
možný pouze na základě písemné žádosti (omluvenky) rodičů, která musí obsahovat datum,
hodinu odchodu, vyjádření o převzetí zodpovědnosti za dítě a v listinné podobě podpis
zákonného zástupce. Žádost může být zákonným zástupcem podána rovněž prostřednictvím
systému Bakaláři.



Odhlášení dítěte ze ŠD musí zákonní zástupci provést písemně s přesným termínem
ukončení docházky do ŠD. Odhlašovací lístek je ke stažení na webových stránkách školy nebo
k vyzvednutí u vychovatelky.



Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, Provozním řádem ŠD a Školním řádem. Bez vědomí
vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků
a musí se vyvarovat konfliktním situacím. Úraz či zdravotní problémy dítě bezodkladně nahlásí
vychovatelce.



Při opakovaném porušování Vnitřního řádu ŠD může ředitel školy rozhodnout o vyloučení
žáka ze ŠD.



V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte do konce pracovní doby vychovatelek, tj. do 16:30
hod., zůstává vychovatelka s dítětem, bude se snažit spojit s jeho zákonnými zástupci a domluvit
se na jeho předání. Pokud se jí to nepodaří, bude kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany
dítěte a Policii ČR, kteří zajistí předání dítěte zákonným zástupcům.



Provoz družiny během prázdnin je zajištěn v případě zájmu rodičů, a to při minimálním počtu 15
žáků.

Úplata za vzdělávání se hradí vždy předem a to inkasním způsobem. Inkaso je stahováno k 15.
dni v měsíci na měsíc následující. Platí se pouze měsíc dopředu.
Pro využití služby školní družiny je třeba nastavit si inkaso u své banky – navýšit si o platbu za ŠD
inkasní limit u již povoleného inkasa na stravné.
Výše úplaty za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně na 1. dítě (sourozenec 100,- Kč). Pokud
nebude dítě řádně odhlášeno do 14. dne v měsíci, bude mu staženo inkaso na měsíc následující.
V případě, že nebude školné dopředu zaplaceno, nebude od 1. dne následujícího měsíce možné
družinu navštěvovat.
Další informace o provozu a dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách
školy www.zsfh.cz.

