Zápisní lístek do školní družiny, Základní škola, Brno, Gajdošova 3, školní rok 2018/2019
Jméno a příjmení žáka

Třída ve školním roce 2018/19

Důležitá sdělení ( zdravotní omezení, alergie, záchvatovité stavy…)

Rodiče – zákonní zástupci
Jméno a příjmení

Kontakt (telefon a mail)

Jméno a příjmení

Kontakt (telefon a mail)

---------------------------------------zde odstřihněte--------------------------------------------Řád ŠD
Provoz ŠD
Provoz školní družiny je od 6:30 do 17:30 hodin. Školní družinu navštěvují přednostně žáci 1.,2. a 3. ročníku,
řádně zapsaní (doloženo zápisním lístkem), kteří mají zaplacen příslušný poplatek. Kritéria pro přijetí žáků do
školní družiny najdete na webových stránkách školy v záložce školní družina.
Přihlašování a odhlašování
Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců.
O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel/ředitelka školy.
Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem družiny.
Vyloučení žáka
Žák může být ze školní družiny vyloučen pro opakované nebo závažné porušení kázně a pořádku nebo ohrožení
zdraví a bezpečnosti ostatních žáků.
Poplatky
Ředitel/ředitelka školy stanovila příspěvek zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve
školní družině na 200 Kč měsíčně za jednoho žáka s účinností od 1.9.2018. Tato částka platí i pro každého
dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek za školní družinu je vybírán dvakrát
ročně, vždy na půl roku předem.
Vyzvedávání žáků
Osobní vyzvedávání žáka se děje použitím registrovaných čipů na vrátnici školy. Zákonní zástupci tak učiní
nejpozději do 14:00 nebo pak po 15:00 hodině.
K vyzvedávání žáka používají zákonní zástupci vchod z ulice Gajdošovy.
Pokud odchází žák sám, bude uvolněn pouze na základě údajů uvedených na zadní straně zápisního lístku
nebo na základě písemné omluvy zákonných zástupců. Na písemné omluvě musí být datum, hodina a
výslovné sdělení, že žák může odejít ze ŠD sám. S ohledem na bezpečnost žáka není možné, aby žák odešel ze
ŠD na telefonické přání zákonného zástupce. Provoz ŠD končí v 17:30 hodin. Pokud v družině zůstane žák,
kterého si do této doby nikdo nevyzvedl, pak vychovatelka telefonicky informuje zákonné zástupce. V případě, že
se zákonným zástupcem nenaváže kontakt, obrátí se na PČR, která zajistí umístění žáka do krizového centra.
Tato pravidla jsou platná pro žáky navštěvující školní družinu Základní školy, Brno, Gajdošova 3 a jejich
zákonné zástupce od 1. 9. 2018.

Odchody žáka ze ŠD
Zájmový kroužek na ZŠ jaký, hodina

Den

Hodina odchodu žáka ze
ŠD

Žák bude odcházet sám nebo
v doprovodu?
(např. v doprovodu matky,
bratra, babičky)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pokud může dítě odejít ze ŠD jindy než je uvedeno na zápisním lístku, musí odevzdat vychovatelce písemný
souhlas rodičů, na kterém je uvedeno datum, hodina a výslovné sdělení, že dítě může odejít samo.
Beru na vědomí, že v době účasti na odpolední výuce v ZUŠ na ZŠ Gajdošova neodpovídá ZŠ ani ŠD
za bezpečnost mého dítěte.
Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů a současně beru na vědomí Řád školní družiny.
…………………………..
datum

Kontakty a informace:
www.zsgajdosova.cz
vedoucí vychovatelka ŠD: Blanka Šustrová
sustrova@zsgajdosova.cz
telefon: 548428331, 728273988

……………………………………………………………..
podpis rodičů (zákonných zástupců)

