Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463,
příspěvková organizace
Adresa: Pod Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5
IČO: 069 194 48, www.zspodzvahovem.cz

Заява на Групу Продовженого Дня
Шкільний рік 2022/2023
Ім’я та прізвище дитини
День,місяць,рік народження
Клас
Постійне місце проживання
Записаний від дня(запис до
ГПД)
Обмеження щодо здоров’я
дитини(ліки,алергія,ін.)

Законний представник дитини
Ім’я та прізвище матері
Номер телефону матері
Ім’я та прізвище батька
Номер телефону батька
Електронна пошта одного з
батьків

Список годин відходу дитини з ГПД* (можливий час відходу: 11.40-13.30 a 14.30-17.00)
День

Ранкова ГПД Час самостійного відходу.
У випадку,коли дитина не буде йти
так/ні
сама, колонка не заповнюється.

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця

Mgr. Jan Horkel
reditel@zspodzvahovem.cz
731 504 657

Eva Činglová - hospodářka
cinglova@zspodzvahovem.cz
731 504 658

Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463,
příspěvková organizace
Adresa: Pod Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5
IČO: 069 194 48, www.zspodzvahovem.cz
*Точний час самостійного відходу дитини з ГПД можна доповнити до 30. 9. 2022 у відповідного
вихователя ГПД.
Список осіб,які мають право забирати учня з ГПД
Я, ……………………………………………………… (ім‘я та прізвище) законний представник дитини
…………………………………………………………… дозволяю забирати свою дитину з ГПД
таким особам :

1. Ім’я та прізвище, ким є дитині:…………………...………………………………………………
2. Ім’я та прізвище, ким є дитині:…………………………………………………………………...
3. Ім’я та прізвище,ким є дитині:……………………………………………………………………
4. Ім’я та прізвище, ким є дитині:……………………………………………………………………
5.

Ім’я

та прізвище, ким є дитині:………………………………………………………………

Ознайомлення з правилами
На сайті школи я ознайомився з внутрішнім шкільним розпорядком ГПД ,який діє від 1. 9. 2022 і з його
змістом погоджуюсь. Беру до уваги те,що цією заявою я беру на себе відповідальність про відвідування
дитиною ГПД і обіцяю її своєчасно забирати. Про всі зміни,включаючи погіршення здоров’я, я буду
письмово повідомляти. Також повідомлю про зміни протягом навчального року (інформацію доповню до
анкети вихователю).
Визнаю,що припинення перебування дитини в групі продовженого дня відбувається шляхом подання
відповідної заяви виховательці.Завжди можна відписатися в останній день місяця.
Щомісячний платіж не повертається!
Не дотримання правил внутрішнього розпорядку ГПД (наприклад,несвоєчасна
оплата,несвоєчасне забирання дитини,недисциплінованість) мое призвести до виключення дитини
з ГПД. Якщо дитина йде сама,то відповідальність за неї беруть батьки!Оплата за ГПД є 1500

корун за семестр, 3000 корун за рік.Цю суму необхідно сплатити протягом 14 днів з дня
зарахування дитини на ГПД банківським переказом на рахунок школи.Для ідентифікації
платежу необхідно вказати змінний символ,який буде таким же як і для попередніх платежів та
прізвище учня. Нові учні будуть виділені

.

Заповнюючи та надаючи дану реєстраційну форму,я надаю свою згоду на оброблення моїх
персональних даних для потреб адміністративного судочинства-прийому до ГПД та подальше ведення обліку в шкільному реєстрі.

В Празі дня .............

Підпис 1 законного представника...................................
Підпис 2 законного представника...................................
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