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Zápisní lístek do školní družiny 
školní rok 2020/2021 

 
 

  
         1. PŘÍJMENÍ a JMÉNO žáka: .........................................................................  Třída:  ............... 

 

         Rodné číslo: ..............................................Bydliště: ........................................................................ 

        

  Zdravotní problémy dítěte: ............................................................................................................... 

 

         Matka (zák. zástupce): ……................................................... tel: .................................................... 

Otec (zák. zástupce): ……………………………...................tel: …................................................ 

 

2. Ranní družina: 6.30 h - 7.30 h 

Zakroužkujte, zda vaše dítě bude navštěvovat ranní družinu:              ANO             NE 

Děti přicházejí hlavním vchodem a zvoní na zvonek družiny. 

 

3. Odpolední družina: 11.20 h - 16.30 h 

 

                           Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny 

 

*vyplňte, zda dítě bude odcházet ze ŠD samo, v doprovodu rodičů, sourozenců apod. 

 

 

Datum: ...................................                                 

                                                                                  

                                                                               ........................................................................ 

podpis otce, matky nebo zák. zástupce 
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4. Upozornění rodičům (zák. zástupcům) 

 

Školní družina je zpoplatněna částkou 100,- Kč za měsíc. Poplatek 500,- Kč vybírá hospodářka 

školy, a to za 1. pololetí do konce měsíce září a za 2. pololetí do konce měsíce února. 

 

Má-li být dítě uvolněno z družiny v jinou dobu než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se 

předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Současně upozorňujeme, že nelze uvolňovat dítě 

na základě telefonátu, ale pouze po předložení písemné omluvenky podepsané rodiči. Jedná se o 

bezpečnost Vašich dětí, proto věříme, že budete věnovat našemu sdělení náležitou pozornost. 

 

Dítě, které vyžaduje přítomnost asistenta pedagoga, navštěvuje ŠD pouze v rozmezí pracovní 

doby asistenta pedagoga. Dítě, které z družiny odchází do kroužku, se do ŠD již nevrací! 

 

Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního 

rozhodnutí, pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně. Kopii soudního rozhodnutí 

prosím přiložte k přihlášce. 

 

Při vyzvedávání dětí ze ŠD rodiče zazvoní na zvonek a po komunikaci s vychovatelkou čekají na 

příchod svého dítěte před budovou ZŠ. Rodiče nevstupují při vyzvedávání dítěte do budovy ZŠ. 

 

Podpisem potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s Řádem školní družiny ZŠ a MŠ Žarošice, který 

je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy, v dužině školy a na školních webových stránkách. 

 

5. Plná moc 

Pro případ, že by Vaše dítě odváděla ze školní družiny cizí osoba (mezi tyto osoby patří kromě 

jiných i prarodiče a ostatní rodinní příslušníci), je nutné vyplnit níže uvedené zplnomocnění, a to 

i pro větší počet osob. Bez této plné moci nebude dítě předáno.  

 

Zplnomocňuji tímto: 

Jméno a příjmení Číslo OP nebo RČ Bytem 

   

   

   

   

 

Datum: ...................................                                 

                                                                                  

                                                                               ........................................................................ 

podpis otce, matky nebo zák. zástupce 

 

 

6. Zveřejnění fotografií 

Vážení rodiče, zakroužkujte prosím, zda souhlasíte s umístěním fotografií Vašeho dítěte na 

školních a obecních nástěnkách a školních webových stránkách. Jedná se o fotografie z činnosti 

školní družiny. 

 

souhlasím   X    nesouhlasím   

 

 ........................................................................ 

    podpis otce, matky nebo zák. zástupce                                   


