Předběžná přihláška do ŠD v ZŠ a SŠ CREDO, o.p.s.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy.
Ve školní družině se realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností
(malování, poslech hudby, zpěv, pohybové aktivity).
Provoz školní družiny je každý den v době školního vyučování (mimo hlavní i vedlejší prázdniny), a to v ranních
hodinách od 6:45 (na základě individuální domluvy rodiče a ředitele školy) a v odpoledních hodinách v návaznosti na
oběd do 16.00 hod.
Výše úhrady nákladů na provoz školní družiny je v kompetenci ředitelky školy a Školské rady. Jedná o částku za
žáka/měsíc, od září – červen. Konečné upřesnění výše částky bude určeno do června 2021. Jsou v ní zahrnuty náklady
na aktivity (VV a PV materiály, pomůcky pro činnosti v družině – hry, stavebnice,…)
Při umístění sourozenců je částka upravena.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
O přijímání žáků do ŠD k celodenní docházce rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí
v zápisovém lístku, plnění kritérií pro přijetí, naplněné kapacity družiny.
Kritéria pro umístění:
1.

rodič/e žáka dochází denně do zaměstnání

2.

rodič žáka je samoživitelem a dochází do zaměstnání

3.

rodič žáka je samoživitelem

4.

1.stupeň ZŠ , na základě opodstatněné žádosti zák. zást. žáka , může ředitelka školy umístit do družiny
i žáka 2.st. - jen do výše naplnění kapacity ŠD

------------------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------------------Přihlašuji svého syna/svoji dceru k 1. 9. 2021 do školní družiny CREDO, o.p.s.
jméno a příjmení žáka……………………………………………..…………………………………………………..…..
datum narození……………………………… v roce 2020/2021navštěvuje ....................ročník školní docházky
místo trvalého pobytu………...........……………………………..……………………………………………………..…

jméno a příjmení matky ………………………………………………………..…………………………………………
mobil …………………………………………… e-mail …………………………..……….…..………………….…….
zaměstnavatel: ………………………………………………………………………(OSVČ, samoživitel, zaměstnanec)

jméno a příjmení otce …………………………………………………………………………….…………………..…..
mobil ……………………….………………….. e-mail …………………………………………………………………
zaměstnavatel: ………………………………………………………………………(OSVČ, samoživitel, zaměstnanec)

dne:……………………………………….podpis zákonného zástupce………………….…………….....………....

