Základní škola, Praha 4, Školní 700
Školní 700/5
147 00 Praha 4 – Braník
tel.: 226 802 051

školní družina:
mobil: 603 189 845 e-mail: druzina@zsskolni.cz
****************************************************************************************************************

PŘIHLÁŠKA
do školní družiny v období 3. 7. – 28. 7. 2017 pro děti ze základních škol Prahy 4
(za podmínky, že každý týden bude přihlášeno v oddělení školní družiny min. 20 dětí)
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………
Datum narození: ………………… Zdravotní pojišťovna: ……….…………………………
Adresa bydliště:……………………………………………………………………………….
ZŠ, kterou dítě navštěvuje (kmenová škola): …………………………………………………
Číslo účtu (pro případné vrácení úhrad): …………………………………………………….
MATKA jméno a příjmení:
telefon:
e-mail:
bydliště:
OTEC jméno a příjmení:
telefon:
e-mail:
bydliště:
OSOBA POVĚŘENÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM VYZVEDÁVÁNÍM DÍTĚTE:
Jméno a příjmení:
telefon:
e-mail:
Provozní doba ŠD: 7:00 až 16:00 hod., vstup do ŠD hlavním vchodem z ulice Školní
Do prázdninové družiny může docházet jen dítě, které nejeví známky akutního onemocnění.
Závažné zdravotní informace o dítěti, zdravotní omezení:
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Dítě bude navštěvovat letní školní družinu (zakroužkujte vámi vybrané týdny):


1. týden

3. 7. - 7. 7. 2017 (mimo 5. a 6. 7. – státní svátky)



2. týden

10. 7. - 14. 7. 2017



3. týden

17. 7. - 21. 7. 2017



4. týden

24. 7. - 28. 7. 2017

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Informace k provozu letní ŠD ve ZŠ Školní
1. Provoz ŠD bude uskutečněn v případě, že na konkrétní týdenní termín bude přihlášeno
minimálně 20 žáků.
2. Provoz školní družiny v objektu ZŠ Školní bude organizován v přízemí budovy (vstup do ŠD
hlavním vchodem z ulice Školní) od 3.7 do 28. 7. 2017, v době od 7:00 do 16:00 hod.
3. Přihlášky do letní ŠD budou přijímány ve ZŠ Školní 700, Praha 4. Doručit je lze osobně,
poštou nebo elektronicky druzina@zsskolni.cz do 12. 5. 2017.
4. Školné za pobyt dítěte v letní školní družině v červenci 2017 činí 500,- Kč (jedná se
o jednorázový poplatek, jeho výši neovlivní počet zvolených týdnů). Poplatek je splatný
současně s podáním přihlášky, a to na účet 426000999/2010, variabilní symbol: 2017186,
(do poznámky uveďte jméno dítěte). Zaplacením školného zákonný zástupce závazně
potvrzuje účast svého dítěte v letní školní družině.
5. ZŠ Školní oznámí provoz či zrušení letní ŠD (splnění podmínky otevření při min. počtu 20
žáků) zákonným zástupcům přihlášených dětí a kmenovým školám do 26. 5. 2017.
6. V případě, že podmínka naplnění oddělení ŠD minimálně 20 dětmi splněna nebude, vrátí
ZŠ Školní školné zákonným zástupcům přihlášených dětí do 16. 6. 2017.
7. Školné bude též vráceno v případě, že dítě bude nemocné po celou dobu, na kterou bylo do
letní školní družiny přihlášeno, a jeho nepřítomnost rodiče nahlásí nejpozději v plánovaný den
nástupu dítěte do letní školní družiny ZŠ Školní.
8. Při závažném porušení kázně může být dítě z letní školní družiny vyloučeno bez nároku na
vrácení školného (viz. vnitřní řád ŠD zveřejněný na www.zsskolni.cz).
9. Na základě závazně přihlášeného termínu v přihlášce na letní družinu bude zákonnému
zástupci žáka sdělena výše částky stravného k úhradě. Stravné musí být uhrazeno nejpozději
do 16. 6. 2017 na učet školní jídelny 428000888/2010, var. symbol: 2017186 (do poznámky
uveďte jméno dítěte). Odhlášky obědů jsou přijímány den předem do 11.00 hod. na tel.
226 802 063, e-mail: druzina@zsskolni.cz. Je-li odhlášena strava až v den jejího výdeje, lze si
oběd vyzvednout do přinesených nádob. V případě odhlášení stravy z důvodu nemoci bude
vráceno stravné na účty strávníků nejpozději do 15. 9. 2017.
10. Cena stravného: žáci 7 – 10 let = 61,- Kč; žáci 11 – 14 let = 63,- Kč.
11. Informace k provozu letní školní družiny v červenci 2017 budou zveřejněny na stránkách
školy www.zsskolni.cz, další informace podáváme na tel. čísle 603 189 845 (vedoucí
vychovatelka) nebo e-mailem na druzina@zsskolni.cz
V Praze, dne 3. 3. 2017
Mgr. Jiří Vybíral, ředitel školy

Platební údaje pro rodiče – letní ŠD ZŠ Školní
číslo účtu (školné 500,- Kč): 426000999/2010 var. symbol: 2017186 (do poznámky uveďte
jméno dítěte)
číslo účtu (stravné): 428000888/2010, var. symbol: 2017186 (do poznámky uveďte jméno
dítěte)

