14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace
www stránky: www.14zsplzen.cz

e-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz

PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________________ Třída: ______________
Číslo zdravotní pojišťovny:

Datum narození_____________________________

________________

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________________________________________
Jméno a příjmení matky: ________________________________________ Telefon __________________________
Jméno a příjmení otce: __________________________________________ Telefon __________________________
Používaný mailový kontakt:

______________________________________________________

Jméno další blízké dospělé osoby (když nejsou k dosažení rodiče)__________________________ tel. ____________
Zdravotní stav (léky, alergie apod.): ______________________________________________
Identifikační číslo (variabilní symbol) _______________________________________

Součástí přihlášky je i písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny-níže uvedená
tabulka

Provoz školní družiny: Po – Pá 6:00 - 7:40 hod. a 11:45 - 17:00 hod.

Záznam o příchodech a odchodech dítěte ze školní družiny
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Poznámka – příchod na ranní provoz 6.00 – 7.30 hod
odchod z odpoledního provozu 13.15 – 13.35 a 15.00-17.00 hod
Pokud žák odchází jinak, než je uvedeno v přihlášce, bude uvolněn pouze na základě vyplněného formuláře „Žádost o
uvolnění žáka ze školní družiny“.
Žáci se ze školní družiny vyzvedávají pomocí Bellhop systému (pomocí čipů)
Uveďte pověřené osoby k vyzvedávání žáka ze školní družiny:

tel.: + 420 378 027 300
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Žádost o čipy na vyzvedávání žáka ze školní družiny
Jméno a příjmení vyzvedávající osoby

Označení čipu ( otec,matka,sestra,babička..atd)

1.
2.
3.
4.
5.

Vratná kauce za jeden čip je 100 Kč (při vrácení nepoškozeného čipu)

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní družiny, Směrnicí k úplatě za zájmové vzdělávání
v platném znění na www.14zsplzen.cz v záložce Školní družina a uhradím poplatek za školní družinu do
stanoveného termínu ( září - prosinec ve výši 520 Kč do 31.8.2020 a pro období leden- červen ve výši 780
Kč do 31.12.2020) .
Bude – li dítě ze školní družiny odcházet samo, přebírám za něj veškerou právní odpovědnost od okamžiku,
kdy opustí školské zařízení.
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v této přihlášce jsou pravdivé a úplné.
Začátek školního roku : 1.9.2020
Podpis zákonného zástupce …………………………………
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