Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvková organizace

Zápisní lístek do školního klubu pro školní rok
Příjmení a jméno účastníka
Bydliště
Kód zdravotní
pojišťovny

Datum
narození

Třída

Upozornění na zdravotní problémy účastníka

Příjmení a jméno otce
(zákonného zástupce)
Kontakt – telefon, email
Příjmení a jméno matky
(zákonného zástupce)
Kontakt – telefon, email
Datum přihlášení

Podpis zákonného zástupce

Uvedené údaje podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 105/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné zprávy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Záznamy o docházce a způsobu odchodu účastníka ze školního klubu

1.

Odchod účastníka ze školního klubu v odpoledních hodinách: buď
nebo viz tabulka

SAMOSTATNĚ KDYKOLIV

Pokud bude vyzvedávat účastníka ze školního klubu nezletilý sourozenec, zákonní zástupci prohlašují, že odpovědně posoudili
okolnosti svěření dítěte do péče jeho staršího nezletilého sourozence nebo jiné nezletilé osoby, zejména pak s ohledem na osobní
vlastnosti obou dětí, vzdálenost jejich bydliště od školního klubu a obtížnost cesty k zastoupení ve svých povinnostech odvádění
účastníka ze školního klubu. Jsou si vědomi, že na základě tohoto „zmocnění“ od okamžiku převzetí jmenovaného účastníka
pověřenou osobou neodpovídá škola za jeho bezpečnost a ochranu zdraví.
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Poznámky k uvolnění účastníka ze školního
klubu:

Den

Předpokládaný
čas odchodu

Změna
času
odchodu
od

Vypište buď jména a příjmení doprovázejících
osob (zák. zástupců, uvedení na přední straně
zápisového lístku stačí zapsat pouze slovem
MATKA/OTEC/RODIČE) anebo ODCHÁZÍ
SÁM/SAMA

Změna v doprovázející osobě
od:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Na změny odchodů požadované telefonicky nelze z důvodu bezpečnosti dítěte brát na zřetel!
Beru na vědomí, že každou změnu (krátkodobou či trvalou) času či způsobu odchodu dítěte ze ŠK nebo změnu telefonního
kontaktu, musím jako zákonný zástupce dítěte sdělit vychovatelce vždy předem a písemně.
Po skončení vyučování se můj syn/má dcera samostatně naobědvá a poté dojde samostatně a přímou cestou do školního klubu.
Poučil jsem svého syna/svou dceru o tom, že se nesmí svévolně a bez dohledu pověřeného pedagogického pracovníka zdržovat
v areálu ZŠ Vojnovičova.

Datum

Podpis zákonného zástupce

Podrobné informace o školním klubu naleznete na www.zsvojnovicova.cz v sekci DRUŽINA.
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