Zápisní list do ŠD na školní rok 2017/2018
Jméno a příjmení dítěte:

Třída:

Adresa trvalého bydliště:

Důležitá sdělení (zdravotní omezení, alergie, apod.):

Rodiče (zákonní zástupci):
1. Jméno a příjmení, adresa, kontakt:

2. Jméno a příjmení, adresa, kontakt:

Zapisuji dítě k docházce do školní družiny ve školním roce 2017/2018.
V Brně dne 1.9.2017.
_______________________________
podpis zákonného zástupce

Řád ŠD
Provoz ŠD
Provoz školní družiny je od 12:30 do 17:00 hodin. Školní družinu navštěvují přednostně žáci 1., 2. a 3.
ročníku.
1.
2. Přihlašování a odhlašování
Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno vždy písemně (písemnou žádostí zákonných zástupců).
O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Rodiče jsou seznámeni s provozním a vnitřním
řádem ŠD.
3. Vyloučení žáka
Žák může být ze školní družiny vyloučen pro opakované nebo závažné porušení kázně a pořádku nebo
ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních žáků.
4. Vyzvedávání žáků
V případě osobního vyzvedávání žáka tak zákonní zástupci učiní dle údajů uvedených na zápisním listu. Dítě
bude předáno pouze osobě, která bude na zápisním listu uvedena.
Pokud odchází žák sám, bude uvolněn pouze na základě údajů uvedených na zadní straně zápisního lístku
nebo na základě písemné omluvy zákonných zástupců. Žáka nelze z bezpečnostních důvodů pustit z družiny
na základě telefonické žádosti.
Provoz ŠD končí v 17:00 hodin. Pokud v družině zůstane žák, kterého si do 17:00 hodin nikdo nevyzvedl,
pak vychovatelka telefonicky informuje zákonné zástupce. V případě, že se zákonným zástupcem nenaváže
kontakt, obrátí se na PČR.
Kontaktní osoba pro ŠD: MgA. Kateřina Horáčková, tel.: 724 920 690, e-mail: kata.horackova@fsmontessori.cz.
Výše uvedené platí pro žáky a zákonné zástupce žáků Základní školy Five Star Montessori, s.r.o.
s provozovnou na adrese Lány 34, 625 00 Brno.
Odchod žáků ze ŠD

Hodina odchodu žáka ze ŠD
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Poznámky:

Žák bude odcházet: v doprovodu/sám
(uvést, kdo bude žáka vyzvedávat)

