Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice
nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice

tel: 568 408 241, 602 573 145; e-mail: brezina@zsmb.cz, www.zsmb.cz, datová schránka: rndpdty

Zápisní lístek do školní družiny (1. roč.)
pro školní rok 2020/2021
Údaje o dítěti
Příjmení a jméno dítěte:

Třída:

Bydliště:
Zdravotní pojišťovna:
Zákonní zástupci
Matka:

Tel:

e-mail:

Otec:

Tel:

e-mail:

Osoby pověřené vyzvedáváním dítěte
Příjmení a jméno (vztah k dítěti):
Příjmení a jméno (vztah k dítěti):
Příjmení a jméno (vztah k dítěti):

Docházka dítěte do ŠD
Bude chodit denně: ANO - NE
Den

Příchod ráno (hod.)

Bude chodit jen ve dny, kdy má kroužek: ANO - NE
Odchod domů (hod.)

Odchází samo/s rodiči

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Poznámky týkající se zdravotního stavu, alergií a různých omezení

Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice
nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice
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Nabídka kroužků (napište ANO nebo proškrtněte)
Aerobik

Florbal (Doláková Alena)

Logopedie

Florbal (Hanák Aleš)

Flétna

Tereza – ekologický

Pěvecký sbor Růžička

Prohlášení zákonného zástupce:
Beru na vědomí, že touto přihláškou dítěte do školní družiny vzniká moje povinnost dbát na jeho včasnou a
pravidelnou docházku do školní družiny. Každou absenci řádně omluvím, o jeho případné krátkodobé
uvolnění požádám vychovatelku písemně předem. Beru na vědomí, že každou změnu v odchodu dítěte ze
školní družiny (např. mimořádně odchází samo, mimořádně odchází dřív, mimořádně nejde do kroužku
atd.) oznámím vychovatelce písemně předem.

Četl(a) jsem provozní řád školní družiny při ZŠ TGM Moravské Budějovice, který je přiložen jako
samostatný dokument k přihlášce, souhlasím s jeho obsahem a budu se jím řídit.
Provozní řád ŠD si ponechejte u sebe.

Datum:

Podpis: __________________________

Měsíční úhrada za školní družinu (stanovena na 70,- Kč) se provádí bezhotovostním stykem na základě
souhlasu k inkasu, který zákonný zástupce zřídí ve prospěch účtu školy. Souhlas k inkasu provést ve
prospěch účtu číslo: 16937711/0100

