Písemná přihláška do Školní družiny pro školní rok 2018 / 2019
Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun
Jméno žáka: ………………………………………….........................................
Datum narození: ………………………………………

Třída: …………………….

Zdravotní pojišťovna: …………………………

Bydliště: ……………………………………………..…………...

Telefon domů: ……..……………………..

Státní občanství: …………………………………….
Jméno matky – telefon: …………………..………………………………………………………………………
email: ……………………………………………………………………………..……………
Jméno otce – telefon: …………………..…………………………………………………………………………
email: …………………………………………………………………………….………………
Upozornění na zdravotní problémy žáka: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Datum přihlášení žáka do ŠD: ….………………….………

Podpis rodičů: …………………………….

Datum odhlášení ze ŠD: ………………………………………
(vyplní se při odhlášení trvalém docházky během šk. roku) Podpis rodičů: ………………………………
Záznamy o rozsahu docházky žáka do ŠD
čas /
ranní ŠD
ranní ŠD
den
čas příchodu
čas odchodu

odpolední ŠD
čas příchodu

odpolední ŠD
čas odchodu

změna
příchodu

změna odchodu
datum:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Žák bude odcházet ze ŠD sám:

ANO

-

NE

Žák bude odcházet ze ŠD v doprovodu:
…………………………………………………………………………….………….............................................
(vyplňte, kdo přesně bude žáka vyzvedávat)
Podpis rodičů: ……………………………...

Tímto potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi o ŠD a s Vnitřním
řádem ŠD, který je vyvěšen na nástěnce vedle ŠD a na internetových stránkách školy
www.zscerhovice.cz.

Podpis rodičů: ……………………….

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Školní družina
Informace k provozu školní družiny pro školní rok 2018 / 2019

1. Provoz ŠD: pondělí – pátek

6:30 - 7:25 hod. a po skončení vyučování
11:20 - 16:00 hod.

2. Pravidelná docházka, která začíná 4. 9. 2018, je evidována v závazné přihlášce do ŠD,
nepravidelná v docházkovém sešitě.
3. Školní družina je umístěna v přízemí budovy, vstup je umožněn po zazvonění u vchodu
budovy.
4. Pokud žák odchází ze ŠD jinak, než jsou zajištěny dohledy v šatně tj. 11:20; 12:15; 13:30;
14:10; 15:00 a 16:00 hodin, je nutné si ho vyzvednout osobně.
5. Má-li být žák uvolněn ze ŠD dříve, než je uvedeno na závazné přihlášce, musí se předem
prokázat vychovatelce písemným vyzváním rodičů, které obsahuje datum, hodinu odchodu,
podpis rodičů a s kým bude dítě odcházet. V případě nutnosti je možné žáka omluvit
telefonicky na ředitelství školy tel.: č. 311 57 75 61 nebo emailem: zs.cerhovice@horovice.cz.
6. Žáci, kteří navštěvují ŠD alespoň 3x týdně, přispívají na její činnost částkou 200,-Kč na
pololetí. Žáci, kteří navštěvují ŠD méně než 3x týdně přispívají částkou 100,- Kč pololetně.
Částku vybírá vedoucí vychovatelka ŠD za 1. pololetí v září a za 2. pololetí v únoru. Vybrané
peníze předá ředitelství školy. Tento finanční příspěvek je určen na nákup materiálu, her a
hraček pro potřeby ŠD, popř. na mimořádné akce ŠD.
7. V rámci ŠD probíhá celoroční hra. Do odpoledních činností ŠD budou zařazeny i kroužky
dle zájmu žáků (výtvarný kroužek, pohybové hry, keramika a kroužek informatiky). Na
výtvarný kroužek přispívají žáci částkou 300,- Kč na celý školní rok, z důvodu nákupu
netradičních materiálů.
8. Na vycházky a hry je vhodné vybavit žáka sportovním oblečením, které je možno ponechat
v šatně ZŠ.
9. Pitný režim je zajištěn pitnou vodou v ŠD popřípadě nápojovým automatem. Žáci si
mohou nosit svoje nápoje i odpolední svačinu.
10. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, zájmových, výchovných a vzdělávacích činností.
ŠVP školní družiny je umístěn na nástěnce ŠD a také na webových stránkách školy
www.zscerhovice.cz.
Žák je do školní družiny přijat na základě řádně vyplněné přihlášky (zapište prosím
alespoň předběžně dobu příchodu a odchodu ze ŠD, v případě potřeby je možné provést
změnu.)
vedoucí vychovatelka ŠD: Kateřina Čapková

