Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
Školní 446, 679 02, Tel.++: 516 432 029, e-mail: zs-rajec@zs-rajec.cz

Žádost o přijetí dítěte do školní družiny
Žádám o přijetí mého dítěte:
Jméno a příjmení…………………………………………………………
nar. dne……………………bytem………..…………………..do školní družiny
v ZŠ Rájec-Jestřebí, Školní 446 pro školní rok 20.…../20…..
Otec:
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
bydliště:…………………………………………… telefon: ………………………………...
zaměstnání:……………………………………………… …………………………………..
Matka:
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………..
bydliště:…………………………………………… telefon: …………………………………
zaměstnání:…………………………………………MD ( RD) do ..……………………..…
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
Veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Jsme si vědomi, že uvedením nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí do školní družiny, můžeme
způsobit dodatečnou změnu při rozhodování o přijetí s ohledem na stanovená kriteria. Bereme na vědomí, že po opakovaném nezaplacení
úplaty ve stanoveném termínu, nebo po opakovaném narušování provozu ŠD závažným způsobem lze docházku dítěte do ŠD ukončit.

V Rájci-Jestřebí dne …………

Podpis zákonného zástupce:……………………………
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