ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Pracoviště školní družiny
TEL: 482 312 270 | GSM: (+420) 607 655 171, e-mail: ddm@zsazusfrydlant.cz

Akce ŠD: Provoz ŠD o ředitelském volnu 30. 4. a 7. 5. 2018
Školní družina bude v provozu o ředitelském volnu v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 pro žáky 1. stupně naší školy. Přihlášky lze
odevzdat třídní učitelce do 25. 4. 2018. Oběd je automaticky odhlášen, přihlášení žáci zaplatí 35,-/os poplatek za oběd, který
škola hromadně objedná ve školní jídelně, v den příchodu do školní družiny. Školní družina bude v provozu pouze při minimálním
počtu 12 žáků. Žáka lze odhlásit nejpozději do 27. 4. a na druhý termín do 4. 5. do 11:00 na emailu ddm@zsazusfrydlant.cz.
V provozu bude pracoviště školní družiny při ZŠ Husova v budově Centrální jídelny takto:
pro žáky docházející do školní družiny
pro ostatní žáky
7:30 – 16:00
8:00 – 12:00

………………………………………………………………………………zde odstřihněte…………………………………………………………………………
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Závazná přihláška na „Ředitelské volno“ do školní družiny při ZŠ Husova ve dnech 30. 4 a 7. 5. 2018

□ mám zájem o ŠD dne 30. 4. 2018

□ mám zájem o ŠD dne 7. 5. 2018

Jméno žáka: ____________________________________________________________________Třída: ___________
Telefon na rodiče a e-mail: _________________________________________________________________________
U svého dítěte upozorňuji na:_______________________________________________________________________
Dítě bude odcházet ze ŠD*

□ Dítě si osobně vyzvednu □ Dítě může odejít samo v ________ hodin.

Příjmení, jméno, datum a podpis zákonného zástupce:
__________________________________________________________________________________* (zaškrtněte zvolené)
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