DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘI ZŠ A. KLÁRA ÚŠTĚK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG., RYBNIČNÍ 203, 411 45 ÚŠTĚK

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU (ZÚ) DDM
TELEFON: 725 833 712
FACEBOOK: DDM při ZŠ A. Klára Úštěk,
příspěvková organizace

E-MAIL: ddm.ustek@seznam.cz
WEB: www.zs-ustek.cz

NÁZEV KROUŽKU:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA:
DATUM NAROZENÍ:

STÁTNÍ OBČANSTVÍ:

BYDLIŠTĚ:

PSČ:

ŠKOLA/ŠKOLKA:

TŘÍDA:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
TELEFON:

E-MAIL:

BYL/A JSEM SEZNÁMEN/A S VNITŘNÍM ŘÁDEM DDM PŘI ZŠ A. KLÁRA ÚŠTĚK, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE (na webu školy, facebooku, v DDM na chodbě nebo v ZŠ na nástěnce DDM)
PLATÍ PRO NEDRUŽINOVÉ DĚTI A DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ DO ZÚ MIMO
PODPIS ZÁKON. ZÁSTUPCE:
PROVOZ ŠD!
Příchod dítěte na ZÚ:
s doprovodem
samo (zakroužkujte)
Odchod dítěte ze ZÚ:
s doprovodem
samo (zakroužkujte)
*TUTO ČÁST VYPLNÍ PRACOVNÍK DDM PŘI ZŠ A. KLÁRA ÚŠTĚK!
*DATUM PŘEVZETÍ PŘIHLÁŠKY:
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
 Přihlášky vhazujte do schránky DDM v ZŠ na chodbě před školní jídelnou nebo do bílé schránky
na dveřích DDM do 15. ŘÍJNA! Počet míst na kroužcích je omezen - přijati budou ti, kteří
přihlášku odevzdají co nejdříve a vejdou se do stanovené kapacity daného kroužku!
 Zápisné se platí na celý rok a musí být uhrazeno NEJPOZDĚJI do konce října u pí. ekonomky
v ZŠ! Pokud se tak nestane, bude Vaše dítě z kroužku vyloučeno!
 Částky: keramika 500 Kč/rok, šikulka 300 Kč/rok, ostatní ZÚ 100 Kč/rok. Zájmové útvary logop.
intervence, čtenář, obě Aj, klub zábav. logiky a desk. her a klub všeználek jsou bezplatné!
 Kroužek zahajuje svou činnost, přihlásí-li se alespoň 6 žáků.
 Člena mohou odhlásit pouze jeho zákonní zástupci. V případě, že člen přestane do ZÚ
docházet na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení vážného důvodu, zápisné se nevrací!
 Na kroužek cvičení s hudbou a florbalu přecházejí děti z družiny do ZŠ samy bez doprovodu!
 Vaše dítě: - do kroužku dochází řádně a včas, při neúčasti se omluví vedoucímu ZÚ (nebo je
omluveno Vámi)!
- má s sebou na kroužku pomůcky a oděv dle požadavků vedoucího ZÚ!
- se bez souhlasu vedoucího nesmí vzdálit z kroužku!
 O prázdninách (i vedlejších) a st. svátcích se ZÚ nekonají (jsou pořádány výlety, letní tábor
a další akce DDM).
KDY KROUŽKY ZAČÍNAJÍ? Běžecký probíhá již od 7. 9. 18/ kroužky E. Zikové (kromě keramik a šikulky),
klub zábav. logiky a desk. her, čtenáři, angličtina a logop. intervence od 17. 9. 2018/ keramiky, šikulka a
ostatní kroužky od října 2018!
POKUD BUDOU NA ZÚ A AKCÍCH DDM POŘÍZENÉ FOTOGRAFIE A JINÁ DOKUMENTACE, na kterých
bude mé dítě, dávám souhlas k jejich využití na propagaci DDM (webové stránky školy, stránka DDM
na facebooku, plakátky k akcím apod.)
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ........................................................

