RYTÍŘSKÝ KLUB PRO ŽÁKY SPORTOVNÍCH TŘÍD
ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Jméno a příjmení žáka:
………………….……………………………………………………………………………..………….
Třída:…………….
Datum narození:………………………………… Zdravotní pojišťovna:……………………………
Bydliště:………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení matky:………………………………………… Telefon:………………………….
Bydliště:………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení otce:…………………………………………… Telefon:…………………………
Kontaktní email:…………………………………………………………………………………………
Další osoby, které je možné kontaktovat v případě potřeby:
....................................................................................................................................................
Osoby pověřené k vyzvedávání dítěte z Rytířského klubu: (jméno + vztah k dítěti:)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PLNÁ MOC
tímto 1. Zplnomocňujeme a 2. Udělujeme souhlas:
organizaci:
IČ:
sídlo:

Hokej Kladno, s.r.o.
24126934
Petra Bezruče 2531, 27201 Kladno

1. k doprovodu výše uvedeného dítěte do zdravotnického zařízení ke všem
zdravotním úkonům a souhlasíme s jeho ošetřením a získáním informací za
účelem ošetření uvedené nezletilé osoby.
2. k poskytnutí ošetření nezletilého dítěte bez dalšího zjišťování souhlasu
zákonných zástupců
Výše uvedeným není dotčeno právo zákonných zástupců na informace o zdravotním stavu
nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva, která ze
zákona mají.
………………………………….
Zákonný zástupce
………………………………….
Podpis

DOTAZNÍK

Informace o dítěti (zvyklosti, povahové rysy, speciální potřeby dítěte
apod., co by o vašem dítěti měli vědět odpovědné osoby v Rytířském klubu?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Užívá dítě pravidelně nějaké léky: ano/ne
Pokud ano, vypište dávkování………………………………………………………………………...

Potravinové a jiné alergie: ano/ne (V případě kladné odpovědi uveďte postup, jak reagovat
při propuknutí alergické reakce, jaké léky podat apod.)……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

plavec / neplavec
Byla by pro Vás zajímavá možnost zakoupení svačiny pro děti? Jaké potraviny navrhujete?
(oběd je ve školní jídelně)
……………………………………………………………………………………………………………

Docházka – prosíme, vyplňte předběžnou představu o Vaší docházce do Rytířského klubu
dle tréninkového plánu:
DEN
…
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

RANNÍ PÉČE
ANO – NE, ČAS

ODPOLEDNÍ PÉČE
ANO – NE, ČAS

PROVOZNÍ ŘÁD RYTÍŘSKÉHO KLUBU

PROVOZOVATEL: Hokej Kladno s.r.o., ČEZ stadion, Petra Bezruče 2531, Kladno 27201
Provozní doba: 7 – 17 HOD.
Rytířský klub je určen pro děti z 12. ZŠ ze sportovních tříd.
Rytířský klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu
na vyučování.
Dítě musí převzít osoba, která je uvedena v zápisovém lístku.
Na týden dopředu bude znám program Rytířského klubu, dle kterého je potřeba zajistit žáky
potřebnými pomůckami.
Rodiče do pátku odevzdají docházku dětí na příští týden.
Nepřítomnost musí být řádně omluvena. Za žáka, který byl ve škole a není poté v Rytířském
klubu (a byl na tento den nahlášen), neneseme zodpovědnost.
Pitný režim je zajištěn v podobě pitné vody.
K dispozici je lednice. Děti si mohou přinést vlastní PODEPSANÉ svačinky.
Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do Rytířského klubu
b) plnit pokyny odpovědných osob
c) informovat Rytířský klub o změnách ve zdravotní způsobilosti, obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech
d) dokládat důvody své nepřítomnosti
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:
Vycházíme z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost žáků. Je stanoveno, že
Odpovědná osoba zodpovídá za bezpečnost 20 žáků. Každý úraz a nevolnost hlásí žáci
ihned odpovědné osobě, ta posoudí závažnost poranění, zajistí první ošetření a provede
zápis do knihy úrazů. V případě vážnějšího úrazu postupuje odpovědná osoba následujícím
způsobem:
a) poskytne základní ošetření
b) oznámí rodičům danou skutečnost
c) provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu

Tísňovou linku 155 je potřeba volat jen v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví
pacienta.
Úrazové pojištění je zajištěno Pojišťovnou VZP, a.s. (ke stažení na www.rytirikladno.cz)
Nevyzvednutí žáka:
V případě, že si zákonný zástupce či jiná osoba, kterou zástupce uvedl v zápisním lístku,
nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude odpovědná osoba konající službu
kontaktovat rodiče či dostupné rodinné příslušníky. Pokud si žáka nikdo nevyzvedne
do 17.30 hod., bude žák předán Policii ČR. Při vyzvednutí žáka po ukončení provozní doby
Rytířského klubu zaplatí zákonný zástupce poplatek 100,- Kč. V případě, že se bude
nevyzvednutí žáka z Rytířského klubu ve stanovené době opakovat, bude žák vyloučen.
Zápisní lístek /ZL/: je interním dokumentem Rytířského klubu. ZL dává odpovědným
osobám prokazatelné informace o tom, kdo a v kolik hodin bude vyzvedávat dítě
z Rytířského klubu, popřípadě v kolik hodin bude odcházet samo. Dítě může být výjimečně
uvolněno na písemnou žádost. !Na telefonické zavolání nebude dítě z Rytířského klubu
uvolněno!

……………………………………….
PODPIS ZÁKONÉHO ZÁSTUPCE

