
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, 
náměstí Svobody 3/930, Praha 6 

ZZááppiissnníí  llíísstteekk  ddoo  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  22001199//22002200 

Zapisuji své dítě do školní družiny na období: 

   září 2019 až prosinec 2019  

  

   září 2019 až červen 2020 
  

VVyybbrraannoouu  vvaarriiaannttuu  oozznnaaččttee  ddoo  ččttvveerreeččkkuu  kkřříížžkkeemm..  VV  ppřřííppaadděě  11..  vvaarriiaannttyy  oobbddrržžííttee  vv  lleeddnnuu  zzááppiissnníí  llíísstteekk  nnaa  22..  ppoolloolleettíí..  

  

VVyyppllňňttee  hhůůllkkoovvýýmm  ppííssmmeemm::  

JJmméénnoo  ddííttěěttee    TTřřííddaa    

Bydliště  

Kontakt na osobu při 

mimořádné události 

 

Zdravotní problémy 

 

JJmméénnoo  mmaattkkyy    

Mobilní telefon matky  

JJmméénnoo  oottccee    

Mobilní telefon otce  

Rodinní příslušníci a 

jiné osoby, které 

mohou vyzvedávat 

dítě ze ŠD 

Jméno, 

telefon 

 Dat. nar.  

Jméno, 

telefon 

 Dat. nar.  

Jméno, 

telefon 

 Dat. nar.  

Jméno, 

telefon 

 Dat. nar.  

 

Školné činí 250,- Kč na měsíc. Po vyplnění a odevzdání zápisového lístku dostanete pokyny k platbě ŠD 

s Vaším osobním variab. symbolem žáka a číslem účtu školy.   

Platba: září – prosinec (splatnost do 30. 9. 2019)   a leden až červen (splatnost do 31. 1. 2020)       

Odhlášení ze ŠD pouze na základě formuláře : Odhláška ze ŠD, (viz stránky školy nebo u vychovatelky).    

Beru na vědomí výše uvedené informace. 

 

DDaattuumm::                                                                              PPooddppiiss  rrooddiiččee//zzáákkoonnnnééhhoo  zzáássttuuppccee::  



OOddcchhooddyy  ddííttěěttee::  

 ččaass    ooddcchhoodd  ––  ssáámm  ((ččaass)),,  ddoopprroovvoodd    

PPoonndděěllíí    
 

ÚÚtteerrýý    
 

SSttřřeeddaa    
 

ČČttvvrrtteekk    
 

PPáátteekk    
 

 

          ZZppůůssoobb  vvyyppllnněěnníí  ttaabbuullkkyy  ooddcchhoodduu  ddííttěěttee::  

          DDoo  ppřříísslluuššnnéé  kkoolloonnkkyy  nnaa  kkaažžddýý  ddeenn  nnaappiiššttee  ččaass  aa  ::          SS  ……    ddííttěě  ooddcchháázzíí  ssaammoo  ((uuppřřeessnniitt    hhooddiinnuu))  

                                                                                                                                                                                            DD  ……  ddííttěě  ooddcchháázzíí  ss  ddoopprroovvooddeemm    

                                                                                                                                                                                            XX  ::  nneejjddee  ddoo  ŠŠDD,,  nnaa  oobběědd  jjddee  hhnneedd  ppoo  vvyyuučč..ss    

                                                                                                                                                                                                                                                      ppaanníí  uuččiitteellkkoouu  

 

  

DDaattuumm  ::                                                                  PPooddppiiss  rrooddiiččee//zzáákkoonnnnééhhoo  zzáássttuuppccee::  

     Upozornění: 

• Rodič/zákonný zástupce je povinen informovat písemně o mimořádné změně 

v odchodu dítěte ze ŠD. 

• Za děti přihlášené do ranní školní družiny škola odpovídá pouze tehdy, pokud je službu 

konající vychovatelce dítě předáno osobně. 

• Provoz ŠD: příchod dítěte do ranní družiny je od 6.30 do 7.30 hod., odpolední družina 

od konce vyučování do 16.30, večerní družina (hlavní) do 18.00 hodin. 

• Režim vyzvedávání dětí: dítě lze vyzvednout po obědě do 14.15, poté po vycházce 

od 15.20 h. 

• Platba za ŠD musí být provedena dle platebního pokynu školy.    

• Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni dodržovat provozní dobu ŠD, při pozdním 

vyzvedávání dítěte škola postupuje podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. To znamená nahlášení situace na sociální 

úřad a odvoz dítěte na náklady rodičů do zařízení určeného pro péči o děti. 

 

 

 



OOddcchhooddyy  ddííttěěttee::  

 ččaass    ooddcchhoodd  ––  ssáámm  ((ččaass)),,  ddoopprroovvoodd    

PPoonndděěllíí    
 

ÚÚtteerrýý    
 

SSttřřeeddaa    
 

ČČttvvrrtteekk    
 

PPáátteekk    
 

 

          ZZppůůssoobb  vvyyppllnněěnníí  ttaabbuullkkyy  ooddcchhoodduu  ddííttěěttee::  

          DDoo  ppřříísslluuššnnéé  kkoolloonnkkyy  nnaa  kkaažžddýý  ddeenn  nnaappiiššttee  ččaass  aa  ::          SS  ……    ddííttěě  ooddcchháázzíí  ssaammoo  ((uuppřřeessnniitt    hhooddiinnuu))  

                                                                                                                                                                                            DD  ……  ddííttěě  ooddcchháázzíí  ss  ddoopprroovvooddeemm    

                                                                                                                                                                                            XX  ::  nneejjddee  ddoo  ŠŠDD,,  nnaa  oobběědd  jjddee  hhnneedd  ppoo  vvyyuučč..ss    

                                                                                                                                                                                                                                                      ppaanníí  uuččiitteellkkoouu  

 

  

DDaattuumm  ::                                                                  PPooddppiiss  rrooddiiččee//zzáákkoonnnnééhhoo  zzáássttuuppccee::  

     Upozornění: 

• Rodič/zákonný zástupce je povinen informovat písemně o mimořádné změně 

v odchodu dítěte ze ŠD. 

• Za děti přihlášené do ranní školní družiny škola odpovídá pouze tehdy, pokud je dítě 

předáno vychovatelce, konající ranní službu, prostřednictvím školního zvonku u hlavních 

dveří a nahlášení příjmení, jména a třídy.       

• Provoz ŠD: příchod dítěte do ranní družiny je od 6.30 do 7.30 hod., odpolední družina 

od konce vyučování do 16.00, večerní družina (hlavní) do 18.00 hodin. 

• Režim vyzvedávání dětí: dítě lze vyzvednout po obědě do 14.10, poté po vycházce 

od 15.20 h. 

• Platba za ŠD musí být provedena dle platebního pokynu školy.    

• Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni dodržovat provozní dobu ŠD, při pozdním 

vyzvedávání dítěte škola postupuje podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. To znamená nahlášení situace na sociální 

úřad a odvoz dítěte na náklady rodičů do zařízení určeného pro péči o děti. 

 

 


