Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace
783 16 Dolany č.p. 174
 585 151 741, 585 151 742

____________

skola@zsdolany.cz

IČ 70983259

_____________

Vážení rodiče,
nabízíme Vám možnost umístění Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2016/2017. V příštím školním
roce budeme opět otevírat čtyři oddělení školní družiny, takže ji mohou navštěvovat žáci 1., 2., 3 a 4 ročníku.
Přednostně budou přijímáni žáci 1. – 3. tříd.
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2016/2017 činí 250 Kč na každé pololetí školního
roku a je splatná do 15. října a 15. března příslušného pololetí školního roku.
Provoz školní družiny je:

ráno
odpoledne

6.15 – 7.10
11.10 – 16.30

V Dolanech 12. 4. 2016

Mgr. Petr Pirliomov
ředitel školy
 --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Jméno a příjmení žáka: ………….…………….……………..…………… Třída: …............... …(ve šk.roce 2016/2017)
Mám zájem, aby mé dítě navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 školní družinu:

ano

ne

Před vyučováním:

od …………..….. hod.

Po vyučování:

do ………....…… hod.

Zdůvodnění:

…………………………………………………………………………………………..

V ……………………… dne …….… 2016

Podpis zák.zástupce: ………………………………………
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