
 
 

Zápisový lístek do školní družiny 

   zapisuji dítě do školní družiny na období září až prosinec  

   zapisuji dítě do školní družiny na období září až červen  
 

*Vybranou variantu označte do čtverečku křížkem. V případě 1. varianty obdržíte v lednu zápisní lístek na 2. pololetí. 

 
 

Vyplňte hůlkovým písmem 

Jméno a příjmení dítěte 
 

 
Třída  

Bydliště 
 

 

Kontakt na osobu při 

mimořádné události 
 

Zdravotní problémy 

 

 

 

 

Jméno a příjmení 

zákonného zástupce 1 
 

Mobilní telefon 

zákonného zástupce 1 
 

Jméno a příjmení 

zákonného zástupce 2 
 

Mobilní telefon 

zákonného zástupce 2 
 

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 zápisního lístku dostanete pokyny k platbě 

ŠD s Vaším osobním variabilním symbolem žáka a číslem účtu školy.   

 Platba: září–prosinec (splatnost do konce měsíce září) a leden až červen (splatnost do konce měsíce 

ledna)       

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

vychovatelky).    

 

Beru na vědomí výše uvedené informace. 
 

Datum:                                             Podpis zákonného zástupce: 

 

  



Odchody dítěte: 

 S / D / X Čas Doprovod 

Pondělí   
 

Úterý   
 

Středa   
 

Čtvrtek   
 

Pátek   
 

 

Do příslušné kolonky na každý den napište čas a jednu z nabízených zkratek: 

S = dítě odchází samo (upřesnit hodinu) 

D = dítě odchází s doprovodem 

X = nejde do ŠD, na oběd jde hned po vyučování s paní učitelkou 

 

Datum:                                            Podpis zákonného zástupce: 

 

 

Upozornění: 

 

 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. 

 

 Příchod dítěte do ranní družiny je od 6.30 do 7.30 hodin, odpolední družina je v provozu od konce 

vyučování do 16.30 hodin, večerní družina (hlavní budova) funguje do 18.00 hodin. 

 

 Dítě lze vyzvednout po obědě do 14.10 hodin, poté po vycházce od 15.20 hodin. 

 

 Platba za ŠD musí být provedena dle platebního pokynu školy.    

 

 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. 
 


