
            
 
 
 

Přihláška do školní družiny (školního klubu)  

pro školní rok 202__/202__ 

 

Zákonní zástupci žáka (pokud má žák jiné zák. zástupce než rodiče, konkrétně upřesněte) 

 

Matka __________________________   tel.: _______________  email: ___________________ 

Otec:  __________________________  tel.: _______________  email: ___________________ 

 

Upozornění na zdravotní problémy: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sourozenci ve škole:  

jméno: _______________________________  třída: _______________________ 

 

Zákonní zástupci žáka jsou povinni seznámit se s vnitřním řádem ŠD, týdenní skladbou a školním vzdělávacím 

programem ŠD v den nástupu dítěte do ŠD.  

 

 

V Malšicích dne _________________ podpis zák. zástupce: ________________________________ 

 

 

Poznámka: 

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v době uvedené na zápisním lístku, musí se prokázat písemným 

sdělením, které obsahuje datum, čas odchodu a podpis rodičů. (viz. Dokumenty ŠD – Omluvný list) 

  

Jméno a příjmení žáka:  _______________________________________________________________ 

Třída:  ________________    Zdrav. pojišťovna: ____________________________ 

Datum narození: __________________  RČ: ________________________________________  

Bydliště: ___________________________________________________________________________ 

 

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny 

Den 
Čas 

odchodu 

Ranní 

družina 

Změna 

od 

Změna 

od 

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny 

samo nebo v doprovodu. 

Pondělí 
 ANO / 

NE 

  Samo:            ANO           NE 

Doprovod: 

Úterý 
 ANO / 

NE 

  Samo:            ANO           NE 

Doprovod: 

Středa 
 ANO / 

NE 

  Samo:            ANO           NE 

Doprovod: 

Čtvrtek 
 

ANO / NE 
  Samo:             ANO           NE 

Doprovod: 

Pátek 
 

ANO / NE 
  Samo:             ANO           NE 

Doprovod: 



            
 
 
 

 

Informace pro rodiče 
 

• O zařazení do ŠD rozhodne na základě písemné žádosti (přihláška – zápisní lístek) zákonného zástupce 

dítěte a v závislosti na kapacitě ŠD k zájmovému vzdělávání ředitel/ka školy. Vyrozumění o 

zařazení/nezařazení žáka do ŠD vydá škola po nástupu žáka do školní družiny. 

• Výše poplatků je 100,-Kč/za měsíc.   

• Poplatek za přihlášeného účastníka škola vrací pouze v případě, že je ŠD uzavřena. Výpočet a vrácení, 

případně převedení částky na další období proběhne vždy na konci pololetí. 

• V den nástupu účastníků do ŠD jsou rodiče povinni seznámit se s vnitřním řádem, týdenní skladbou a 

se Školním vzdělávacím programem ŠD. 

• Telefonní kontakt na vychovatelky: viz. webové stránky ŠD 

• ŠD je v provozu před zahájením vyučování od 6:15-7:25, odpoledne po vyučování od 11:20 - 16:30. 

Děti ze ŠD odcházejí dle údajů uvedených v Záznamech o uvolnění dítěte ze školní družiny, nebo je 

přebírají zákonní zástupci, popřípadě jiné oprávněné osoby od vychovatelky (viz přihláška – zápisný 

lístek). 

• Odchod účastníků ze ŠD NELZE provádět na základě tel. domluvy, pouze na základě písemné žádosti 

rodičů, kterou zákonný zástupce doručí vychovatelce prostřednictvím školního informačního 

systému EduPage.  

• Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději do 16:30. V případě nevyzvednutí do stanovené 

doby zůstává vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů a nahlásí toto řediteli školy. 

• Všichni účastníci jsou prokazatelně poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. 

• Prosíme rodiče, aby vybavili své děti náhradním oblečením pro dané období v sáčku – VŠE 

PODEPSANÉ  

• Za ztrátu věcí neručíme. 

 


