
PROSÍM, TISKNĚTE OBOUSTRANNĚ 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Školní rok: 202…/202…                                                                                          Třída:……………… 
 

Jméno žáka: 
 

Datum narození: 

Státní příslušnost: 

Bydliště:  

Matka: Tel. kontakt: 
 

Email: 

Otec: Tel. kontakt: 
 

Email: 

 
Zdravotní obtíže vč. alergií:  
 
 
 
Zdravotní pojišťovna:  
 

 
 
 

Ranní družina :                                   pravidelně*          nepravidelně*      

Příchod:                    6:30-6:40 hodin*            7:00 hodin*              7:20 hodin*         

Odchody žáka ze školní družiny 

Den 
Uveďte přibližný čas odchodu 

V době od 14:00 do 15:30 hodin nemůže žák ze ŠD 
odcházet – jsme na vycházce 

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 * 

 
V případě, že není žák vyzvednut do 17:30, odchází sám:   ANO*   NE* 
 
Dne: __________________      Podpis rodiče/ZZ:_______________ 
 
*nehodící se škrtněte 



PROSÍM, TISKNĚTE OBOUSTRANNĚ 

 
Výše měsíčního poplatku je stanovena obcí a činí 400,-Kč měsíčně bez ohledu na počet dní strávených v ŠD. 
Poplatek je hrazen převodem na účet školy s uvedeným VS a SS. 
 
Platbu provádějte převodem na účet číslo: 2000810379/0800 
  
Variabilní symbol: 0600 
Specifický symbol: sdělí vychovatel/ka (v průběhu docházky se nemění) 
 
 
do 31. 8* (září - listopad)    1.200 Kč 
do 30. 11. (prosinec - únor)   1.200 Kč 
do 28. 2. (březen - červen)     1.600 Kč 
 
Uhradit lze také celý školní rok do 31. 8*  4.000 Kč 
 
*Rodiče nově nastupujících prvních tříd a PT do 15. 9. 
UPOZORNĚNÍ RODIČŮM: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve, než v hodinu určenou v přihlášce 
do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Od této doby a po ukončení provozu ŠD 
přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. 
Po ukončení provozu ŠD se dítě, které rodiče nevyzvednou, předá příslušnému pracovišti ochrany dětí.  
 
Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, 
pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně. 
 
V případě, že rodič/ZZ přihlásí žáka do odpoledních zájmových útvarů (kroužků), je povinen předat 
vychovateli/vychovatelce příslušné zmocnění k vyzvedávání dítěte lektorem (ke stažení na webu školy) 
nejpozději v den konání první lekce kroužku. V opačném případě nebude žák lektorovi předán a lekce bez 
náhrady propadá.  
 
 
 
Podpisem rodič/ZZ dále stvrzuje, že: 
 
- údaje uvedené na přihlášce jsou úplné a platné 
- bude ŠD neprodleně informovat o jakékoliv změně údajů uvedených na přihlášce 
- se seznámil s Vnitřním řádem školní družiny a souhlasí s ním (k dispozici na webu  školy) 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne: ………………………………….. 
 
 
                                 ………………………………………………………………. 
                   Podpis rodiče/ZZ 


