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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2019/2020 

 
Jméno žáka:  Datum narození: 

Jméno matky:  Telefonní kontakt: 

Jméno otce:   Telefonní kontakt: 

Odchody žáka ze školní družiny 

Den 
Uveďte přibližný čas odchodů 
 Poznámka  

Po                                 hodin   sám/a     -   doprovod * 

 

Út                                 hodin sám/a     -   doprovod * 

St                                 hodin sám/a     -   doprovod * 

Čt                                 hodin sám/a     -   doprovod * 

Pá                                 hodin sám/a     -   doprovod * 

* nehodící se škrtněte 
 
Upozornění na zdravotní problémy dítěte:  
 

Žádáme o zařazení žáka do (nehodící se škrtněte): 
− plného režimu s ranní družinou (150 Kč) 
− plného režimu bez ranní družiny (150 Kč) 
− pouze ranní družiny (50 Kč) 

 

Provozní doba ranní družiny bude od 6:20 do 7:35 hod., a to pouze v případě přihlášení minimálního počtu                        
5 žáků. 
 

Výše úplaty je stanovena směrnicí pro daný školní rok, platí se ve dvou splátkách: září–prosinec  a leden–červen. 
  

UPOZORNĚNÍ: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí                     
se předem prokázat písemným vyzváním zákonných zástupců. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají 
právní odpovědnost za dítě zákonní zástupci. Odhlášení z ŠD může být pouze na základě písemné žádosti 
zákonných zástupců.  
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřním řádem školní družiny, s výší úplaty pro zájmové 
vzdělávání ve školní družině a s nutností písemné omluvy, pokud má být mé dítě uvolněno v jinou dobu, 
 než je uvedena v přihlášce.  
 
 

V …………… dne ………..................   Podpis zákonného zástupce: ..………………………………………….……… 
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Písemné pověření zákonných zástupců k předání žáka ze školní družiny 
 
 
 
 
Jméno žáka: ………………………………………………..……, ročník ………………………………… 

 
 
Já …………………………………………………………………………………………………………….. 
(jméno a příjmení, místo trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte) 
 
tímto pověřuji  
 
(jméno a příjmení pověřené osoby – v jakém poměru k žákovi je níže uvedena osoba,  
např. syn, babička, včetně vedoucího kroužku, učitele nepovinného předmětu, ZUŠ, kteří si dítě 
vyzvedávají v ŠD…) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. kdykoliv 
2. pravidelně v těchto dnech v týdnu: ……….……………………………………………………………….. 
3. jednorázově, a to v tento den: ……….…………………………………………………………………….. 
 
Zákonní zástupci prohlašují, že od převzetí dítěte přebírají za toto dítě veškerou právní odpovědnost,                             
a to i v případě, že dítě převezme jimi pověřená osoba. Svým podpisem stvrzují, že pověřené osoby 
 jsou fyzicky i mentálně způsobilé k danému úkonu. 
 
Toto zmocnění platí pro dobu od ………………. do 31. 8. 20….. 
 
 
 
 
 
 
V ……… dne ………..............   Podpis zákonného zástupce: ..…………………………………………..…… 


