
Přihláška k činnosti školní družiny 2018/2019 
od 3. 9. 2018

a) k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu)
b) k pravidelné docházce (3 dny a méně, nejméně však 1x za 14 dní)
c) k nepravidelné a příležitostní

Jméno a příjmení žáka…………………………………………………………………………………
Datum narození………………………………………………………………………………………..
Bydliště……………………………………………………………………………………………….
Třída…………………                 Zdravotní pojišťovna………………………………………………
Zdravotní způsobilost………………………………………………………………………………….  
Jiné závažné skutečnosti……………………………………………………………………………….
Zákonný zástupce: …………………………………………………………………………………..

kontakt: tel: ………………………………  e-mail: …………………………………………

Den Příchod ráno Odchod odpoledne
Jak bude dítě odcházet (samo nebo

v doprovodu, kdo bude dítě vyzvedávat)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek
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Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace



Měsíční výše úplaty je pro účastníka přihlášeného pro
a) pravidelnou denní docházku  100,- Kč/měs.   (500,- Kč za 5 měsíců)
b) pravidelnou docházku  60,- Kč/měs.   (300,- Kč za 5 měsíců)
c) nepravidelnou a příležitostnou docházku  30,- Kč./měs.   (150,- Kč za 5 měsíců)

Úplata se platí předem na 5 měsíců – v hotovosti u vedoucí vychovatelky, je splatná na začátku docházky do 
20. dne následujícího měsíce (20. října).
Výši úplaty může ředitelka snížit (na 20% dané částky) nebo od úplaty osvobodit, jestliže: zákonný zástupce požádá ředitelku škola 
a doloží některý z níže uvedených důvodů:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře 
a tuto skutečnost prokáže řediteli.
d) Ve výjimečných případech, například při dlouhodobé, nemoci (měsíc a více), pro závažné rodinné okolnosti.

Pokud má být dítě uvolněno ze školní družiny v jiný čas, než je uvedeno na přihlášce, musí toto skutečnost 
zákonný zástupce sdělit písemně (připravené omluvenky k vyzvednutí v družině).

Potvrzuji svým podpisem,
a) že všechna uvedená data jsou pravdivá
b) že jsem byl/a informován/a o vydání vnitřního řádu školní družiny i o jeho obsahu

(vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí ve třídě školní družiny nebo na webových stránkách
školy – www.skolachanovice.cz)

Jsem si vědom/a odpovědnosti, která z této informace pro mě vyplývá.

Datum……………….
V……………………..                                   Podpis zákonného zástupce:…………………….
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