Školní družina při Základní škole Pardubice, Staňkova 128

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2021/21
(její nedílnou součástí je zmocnění k vyzvedávání žáka ze ŠD)
Přihláška slouží pro matriku školského zařízení dle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění
údajů.

Datum nástupu žáka do školní družiny:………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………………………………………………………
Trvalý pobyt žáka, popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození žáka: ……….…………............Rodné číslo žáka:………………………………………………………….
Zákonní zástupci žáka
Jméno a příjmení matky (pěstoun, poručník, opatrovník) ………………………………………………………………………
místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adresu pro doručování písemností: …………………………………………………………………………………………………
telefonické spojení: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení otce (pěstoun, poručník, opatrovník) …………………………………………………………………………
místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu:
………………………………………………………………………………………………………………
adresu pro doručování písemností: ……………………………………………………………………………………………
telefonické spojení: ……………………………………………………………………………………………………………
Důležitá upozornění o dítěti (zdravotní obtíže nebo znevýhodnění dítěte podle §16 školského zákona, které by mohly mít
vliv na poskytování školské služby):

Údaje o propouštění dítěte ze školní družiny
Odchody plánujte buď po obědě do 13.30, nebo po skončení hlavního programu od 15.00 do 17.00. Hlavní program narušujte
odchodem dítěte jen výjimečně, děkujeme. Jakékoliv změny v uvedeném režimu proveďte písemnou formou, například změnu
odchodu v konkrétním dni, samostatný odchod, ukončení docházky do ŠD.
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Svým podpisem potvrzuji pravdivost uvedených údajů a seznámení s vnitřním řádem ŠD, Směrnicemi o poplatcích a
Informacemi ŠD. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zsstankova.cz a na nástěnce při
vstupu do ŠD.

V Pardubicích dne: ………………

Podpis zákonného zástupce ………………………………………………………….

