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Přihláška do školní družiny 

pro školní rok 2017 - 2018 
 

 
Jméno žáka : .................................................................. Ročník: ......................................... 

 

Bydliště / trvalé / : ....................................... Telefon domů: ...................................................... 

 

Datum narození: ................................. Zdravotní pojišťovna : ........................................ 

 

Telefon matky: ...................................Telefon otce:      ............................................................ 

 

Příjmení rodičů/ není-li shodné s příjmením žáka / : .......................................................................... 

 

Zdravotní problémy žáka: ...................….. Státní občanství  : ……………………… 

 
 přibližný  příchod  

ráno před vyuč.         

 příchod žáka po 

   vyučování 

      odchod žáka   

           ze ŠD                                               

odchod žáka  - sám 

                      - v doprovodu 

  PO v                hod. v                hod. V                      hod.  

   ÚT v                hod. v                hod. V                      hod. 

  ST v                hod. v                hod. V                      hod. 

   ČT v                hod. v                hod. V                      hod. 

    PÁ v                hod. v                hod. V                      hod. 

* Příchody a odchody můžete vyplnit tužkou a upřesnit je v září podle rozvrhu hodin a účasti žáka na kroužcích. Bude – li žák odcházet 

v doprovodu, napište celá jména osob, které budou žáka vyzvedávat.  

 

 V době mezi 13.30 a 15.00 hodinou probíhá výchovně vzdělávací a zájmová činnost, 

při které můžeme být mimo třídu ŠD i mimo budovu školy. Proto Vás prosíme, abyste 

v uvedenou dobu své děti vyzvedávali jen v nutných případech. 

Stane – li se, že potřebujete dítě vyzvednout v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, 

sdělte nám prosím písemně datum a hodinu odchodu. Nestačí pouze zatelefonovat, Vámi 

podepsané sdělení je důležité k zajištění maximální bezpečnosti Vašich dětí. 

 Úplata za ŠD je pro školní rok 2017 / 2018 stanovena ve výši 50,- Kč / měsíčně. Termíny 

úhrady jsou stanoveny takto: do 15. dne v měsíci. Hradí se u vychovatelky školní družiny. 

 Svými podpisy stvrzujete, že jste byli seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny. 

Vnitřní řád je vyvěšen v učebně ŠD, je k dispozici u vychovatelek, na webových stránkách. 

Děti potřebují se sebou do ŠD: oděv na zahradu/hřiště/ + 10 Kč měsíčně na sirup. 

  

Telefonní číslo do školní družiny: 554 652 294   

 

 

Datum ....................   Podpis  zák. zást. ................................. 
 

http://www.zsjindrichov.cz/

