PŘIHLÁŠKA do letní školní družiny (LŠD)
ZŠ Na Planině
v období 7. 7. – 29. 7. 2022 pro děti ze základních škol Prahy 4
(družina bude v provozu pouze za podmínky, že na každý týden bude v oddělení školní
družiny přihlášeno alespoň 20 dětí)
Režim letní školní družiny může být upraven podle aktuální situace v souvislosti s
pandemií koronaviru a v souladu s pokyny MŠMT.
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 LŠD: v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 h
Do prázdninové družiny může docházet jen dítě, které nejeví známky akutního
onemocnění. Dítě musí před prvním vstupem do školní budovy odevzdat u vchodu čestné
prohlášení o bezinfekčnosti, bez něj mu nebude vstup do letní družiny umožněn.
Závažné zdravotní informace o dítěti, zdravotní omezení:
.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Dítě bude navštěvovat LŠD (*nehodící se škrtněte): Dítě bude obědvat ve škol.
jídelně (den zakřížkujte):
1. týden 7. - 8 . 7. 2022
ANO - NE *
7
8
2. týden 11. - 15 . 7. 2022

ANO - NE *

11

12

13

14

15

3. týden 18. - 22 . 7. 2022

ANO - NE *

18

19

20

21

22

4. týden 25. - 29 . 7. 2022

ANO - NE *

25

26

27

28

29

Výpočet úhrady za pobyt v LŠD
školné se hradí na číslo hlavního účtu školy (viz níže)
stravné se hradí na číslo účtu školní kuchyně (viz níže)
Do tabulky vlevo prosím doplňte počet dní a vypočtenou celkovou částku za stravné
(výpočet stravného: počet dní x cena za 1 oběd - dle věkové kategorie):
STRAVNÉ
cena 1 oběda pro dítě
ve věku do 10 let: 121 Kč
cena 1 oběda pro dítě
ve věku od 11 let: 123 Kč

počet dní
celková
s obědem ve částka za
šk. jídelně:
stravné Kč:

ŠKOLNÉ
jednorázový poplatek
bez ohledu na počet dní
v LŠD

celková částka za školné Kč:

300,-

Částka za školné i stravné je splatná nejpozději s podáním přihlášky, tj. do 31. 5. 2022.
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBU
(do poznámky prosím vždy uveďte
jméno a příjmení dítěte)
ŠKOLNÉ (300 Kč) - č. účtu/kód banky 67827379/0800
STRAVNÉ – č. účtu/kód banky
3913706319/0800

Předpokládané příchody a odchody dítěte (zakřížkujte plánovanou variantu):
PŘÍCHOD:
7:00 – 7:30

ODCHOD:
12:30 – 14:00

7:30 – 8:00

14:00 – 15:00

8:00 – 8:30

15:00 – 16:00

Doplňující informace, sdělení pro ZŠ Na Planině:
.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Datum:

Podpis zákonného zástupce dítěte:

.......................................................

................................................................................

