Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
Nádražní 461, 67167Hrušovany nad Jevišovkou, tel. 775732909
e-mail:zs.hrusovany@skolyjm.cz, IČ:75024039
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vyplňte čitelně a úplně – pouze na základě úplně vyplněného zápisního lístku je možno zapsat účastníka
do ŠD

OSOBNÍ ÚDAJE ŽÁKA
Jméno a příjmení:
Třída:
(první třída zapíše pouze číslo 1)
Bydliště:

Zdravotní pojišťovna:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
Matka - jméno a příjmení:

Mobil:

Otec - jméno a příjmení:

Mobil:

KONTAKTNÍ OSOBY, které je možno kontaktovat a byly zákonnými zástupci pověřeny
k případnému vyzvednutí žáka
Kontaktní osoba (vztah)

Bydliště

Mobilní telefon

Pověřené osoby berou na vědomí, že převzetím dítěte ze Školní družiny jsou povinny vykonávat nad
dítětem dohled do okamžiku předání zákonným zástupcům. Pověřené zletilé osoby vyjadřují podpisem
souhlas se zpracováním osobních údajů (bydliště a telefon) z důvodu oprávněného zájmu správce za
účelem případného kontaktu a ověření totožnosti při vyzvednutí dítěte, pokud není zaměstnancům
školy doposud známa. Pověřené osoby byly poučeny o tom, že mají právo souhlas s vyzvedáváním
kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu školského zařízení a na
základě toho, budou ze strany školy vymazány všechny údaje o pověřené osobě v tomto Zápisním
lístku.

Informace a pokyny pro zájemce o školní družinu
• O umístění dítěte do ŠD rozhoduje na základě stanovených kritérií ředitel školy.
• Při velkém počtu zájemců budou dle kritérií do školní družiny přednostně přijaty děti z nižších
ročníků, zaměstnaných rodičů, s řádně vyplněnou a v daném termínu odevzdanou přihláškou.
• Poplatek za ŠD činí 150,-Kč za měsíc. Platí se zvlášť za každé pololetí.
• Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě v čase stanoveném řádem školní družiny. Pokud tak
neučiní, jsou telefonicky vyzváni, aby se dostavili a své dítě vyzvedli.
• V případě neakceptování vychovatelka kontaktuje ředitelku školy, poté policii ČR se
spolučinnými orgány. Provoz ŠD je do 16.00 hodin. Dvě pozdní vyzvednutí (kdy není
vychovatelka o tomto informována), jsou vzhledem k velkému počtu zájemců o ŠD důvodem
k ukončení docházky.
• Pro uvolnění dítěte ze ŠD v jinou dobu, než je stanovena na zápisním lístku, je vždy nutná
písemná žádanka s datem a podpisem zák. zástupce. Telefonním žádostem škola nevyhovuje a
dítě není uvolněno.
• Odhlášení žáka je možné během celého roku pouze písemně předepsanou formou.
• Žáky 1. ročníku přebírá vychovatelka od třídních učitelek. Starší žáci dochází po vyučování do
ŠD sami. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
• Za nedodržování a soustavné porušování řádu školní družiny mohou být žáci ze ŠD vyloučeni.
• Při úmyslném poškození vybavení školní družiny bude po rodičích požadována finanční
náhrada.
• Při vyzvedávání dítěte ze ŠD nezletilými osobami je nutné pověření zákonného zástupce. U
nezletilé osoby (např. sourozenec) zákonný zástupce zhodnotil schopnosti staršího dítěte a je
si vědom, že okamžikem vyzvednutí přebírá za vyzvednuté dítě odpovědnost.
S výše uvedenými informacemi jsem se seznámil a beru je v plném rozsahu na vědomí.
Upozornění na zdravotní stav účastníka:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ZÁZNAMY O POBYTU A PROPOUŠTĚNÍ ŽÁKA
Den
Čas odchodu
Sám/doprovod

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Upozornění rodičům: má-li být dítě, které odchází ze školní družiny samo, uvolněno dříve než
v hodinu uvedenou v zápisním lístku, musí se prokázat písemným sdělením rodičů. Písemné pověření
je třeba také při vyzvednutí dítěte osobou, která není uvedena v zápisním lístku. Uvolnění dítěte ze
školní družiny na podkladě telefonátu není možné. Další informace o školní družině naleznete ve
vnitřním řádu školní družiny, který je zveřejněn na webových stránkách školy. Zákonný zástupce
prohlašuje, že bere na vědomí zpracování osobních údajů (údaj o zdravotní pojišťovně) svého dítěte na
základě oprávněného zájmu poskytnout informaci pro případné ošetření lékařem.
Podpisem tohoto zápisního lístku stvrzuji, že jsem se seznámil/a se všemi informacemi, které
obsahuje, školním řádem ŠD a zde uvedl/a pravdivé údaje.
V Hrušovanech nad Jevišovkou
Dne: ____________________

Podpis zákonného zástupce __________________________

