Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Hybešova 3, 664 12 Oslavany, tel: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz

Zápisní lístek

Zbýšov

2018/2019

do zájmového útvaru (kroužku) ……………………………………………………………………. Den ……………………… od – do………………………..
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..........................
povinný údaj dle školského zákona č. 561/2004 Sb.

Místo narození ………….................................................................... Rodné číslo

/

Škola……………………………………………………..…………………..…… Třída…………………………….…… Státní občanství….……………..………………….
Bydliště………………………………………………………………………………....……….……………………..…… Zdravotní pojišťovna……………….……………
Upozornění na zdravotní problémy dítěte………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno zák. zástupce …………………………………………………………………………………………………………Tel./mob. …………………………………………
Bydliště zák. zástupce…………………………………………………………………………………………………………E-mail ……………………………………………….
Dítě po skončení ZÚ odchází samo

, do ŠD

, v doprovodu

. Jestliže uvedete v doprovodu, uveďte,

kdo může dítě vyzvednout …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Dále potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s Vnitřním řádem DDM a ŠD Oslavany a s jeho obsahem jsem seznámil(a)
i své dítě. Vnitřní řád je k nahlédnutí na www.ddm-oslavany.cz nebo v pokl. hodinách na pokladně.
Datum

Podpis zákonného zástupce

Veškeré údaje budou použity pro účely školní matriky a evidence v DDM a ŠD Oslavany.

Platby za zájmové útvary (kroužky):
Ředitel Domu dětí a mládeže a školní družiny Oslavany, okres Brno-venkov, Hybešova 3 na základě ustanovení §
123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a §
11 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání rozhodl takto:
 platba je 80,- Kč měsíčně a dítě může navštěvovat libovolný počet kroužků DDM Oslavany
 termín placení je do 31. 10. - platba 640,- (říjen – květen, září zdarma)
 bezhotovostně - na účet: 2027229349/0800 u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 čísel
rodného čísla dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.
 platby v hotovosti vybírá pokladní v kanceláři DDM, Hybešova 3
o pokladní hodiny jsou: PO
7:00 - 11:30, 13:30 - 17:00
ST
8:00 - 11:30, 13:30 - 17:00
 datum zahájení činnosti 1. 10. 2018, ukončení činnosti je 31. 5. 2019
 od druhého měsíce je možné požádat o prominutí školného za kroužky v případě, že Vaše dítě je přihlášeno
do kroužku DDM Oslavany a je členem ŠD Oslavany k pravidelné denní docházce, a to v kanceláři DDM na
příslušném formuláři
 z kroužků se lze odhlásit pouze písemnou odhláškou – ke stažení na webových stránkách
 platit nemusí rodič, který pobírá sociální příplatek a doklad předloží řediteli
 ve tvořivých kroužcích se platí navíc materiál – vybírají vedoucí kroužků
o keramika
300,- / pololetí
o kuchtík
300,-/pololetí
o pastelka
300,- / pololetí
o klubíčko
90,- /návštěvu
 kroužky pro dospělé – platba za návštěvu
 přihlášky k vyzvednutí u vedoucího kroužku, v budově MKC Zbýšov a na webových stránkách

INFORMACE: Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel: 546 423 520, 739 634 100
www.ddm-oslavany.cz

