Přihláška do školní družiny na školní rok 2018/2019
Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační 8/164, 170 00,Praha7

Jméno žáka:……………………………………………………………………...................
Datum narození:………………………………
specifický symbol: ...……....................
Třída:………….................................................
zdravotní pojišťovna:………………….
Bydliště:………………………………………………………………………......................
Zdrav. problémy dítěte:…………………………………………………………...................
Alergie:...................................................................................................................................
Jméno matky:……………………………………….mobil:……………………...................
Jméno otce:…………………………………………mobil:……………………...................
Kontaktní mail:…………………………………………………………………...................
PRAVIDELNÉ SAMOSTATNÉ ODCHODY DÍTĚTE
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Čt
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Tyto dispozice je možno jednorázově upravit telefonicky na čísle 737973286, jinak pouze písemnou formou.
*RODIČE BYLI SEZNÁMENI S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Datum:……..................
Podpis zákonného zástupce dítěte:……………….......
Přihlášku můžete také zaslat jako e-mail na adresu: mikesova@korunka.org
Zde odstřihněte a informace si uschovejte --------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče o provozu ŠD ve školním roce 2018/2019
Poplatek za ŠD 200,- Kč/měsíc
Minimální platba 400,- Kč (za 2 měsíce), možná je také platba na pololetí, či za celý školní rok (2.000,- Kč).
Termín zaplacení: 15. den prvního měsíce z období, za které je platba prováděna
Platbu můžete provést:
a/ bankovním převodem
b/ složenkou
c/ hotově v kanceláři školy (9.00 - 16.00 hod.)
Originál platebního dokladu si rodič ponechává, kopii odevzdá vychovatelce.
Při platbě je NUTNÉ uvést variabilní symbol 7777 a specifický symbol, který Vám přidělí ŠD na začátku 1.
třídy + PT.
Při bezhotovostních platbách prosíme vyplnit zprávu pro příjemce (Družina – jméno dítěte - období, které platíte)
Číslo účtu:000051-2510070227/0100
Majitel:Základní škola Praha 7, Korunovační 8/164, PRAHA 7 - Bubeneč, 170 00
V případě nenavštěvování dítěte ŠD bez písemného odhlášení je platba nevratná.
Rodiče si mohou vyzvedávat své děti ihned po vyučování od pí učitelek (zvoní v 11.40 a 12.35 hod.). Prosíme rodiče, aby své děti
vyzvedávali v jednotlivých odděleních ŠD ve 12.35 hod., 13.30 hod. a poté od 15.00 hod. Od cca 17.00 hod. jsou oddělení ŠD spojena v
hlavní družině v přízemí kmenová třída 2. A. Díky dodržování tohoto opatření nedochází k přerušování výchovně-vzdělávací činnosti
školní družiny, za což rodičům děkujeme. Vycházka odchází dle oddělení od 13.30 do 15.00 hod. ŠD je otevřena ráno od 6.30 do 8.00 a
večerní ŠD od 16.00 do 18.00 hod. v hlavní družině v přízemí školy. Dodržujte, prosím, koncové hodiny ve školní družině. Prosíme
rodiče, aby změny v časovém režimu dítěte dodávali písemně s datem a podpisem zákonného zástupce dítěte.

ŠD mobil:

737 973 286

