
Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd 

56961 Dolní Újezd 342, IČO 75016737, www.zsdu.cz 

Přihláška do školní družiny 

Pro školní rok 2022/2023 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………. 

Rodné číslo:…………………………………………………   Státní občanství: …………………….. 

Bydliště:………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:……………………………………….   Třída:……………………………………………….. 

Upozornění na zdravotní a jiné informace o dítěti: …………………………………………………….. 

Jméno a příjmení matky: ……………………………………………………………………………….. 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………. 

Zaměstnání:………………………………………………………… Telefon:…………………………… 

Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………………… 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………… 

Zaměstnání:………………………………………………………. Telefon:……………………………… 

Přihlášen(a) od: ……….…………………………. 

Odhlášena(a) od:…………………………………                      

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami:                                      

1. Žák je přihlášen do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky do 9. 9. 2022, podepsané rodiči (zákon. 

zástupci)                                                    

2. Včasné placení úplaty za školní družinu 75,- Kč za měsíc                              

4 x 75,- Kč = 300,- Kč (září až prosinec) zaplatit do 21.9.2022 u p. ekonomky  nebo na účet ZŠ: 

1284777309/0800                                         

6 x 75,- Kč = 450,- Kč  (leden až červen)  zaplatit do 25. 1. 2023   

3. Provoz školní družiny: ranní provoz po-pá 6:30 – 7:30 hodin a odpolední provoz 11:00 – 16:30 hodin.                     

4. Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodiny určenou na přihlášce, bude uvolnění 

provedeno buď osobním převzetím, písemným vyzváním zákonných zástupců (písemnou omluvenkou) nebo 

po telefonické domluvě. Na SMS nebude z bezpečnostních důvodů brán zřetel!                                                                     

5.Přihlášení do školní družiny vzniká povinnost rodičů či zákonných zástupců dbát na pravidelnou docházku 

dítěte do ŠD a na jeho včasné vyzvedávání.                                                 

6. Dávám svůj souhlas ke zpracování a evidování osobních údajů mého dítěte pro potřeby ŠD a k využití 

fotografií, obrazových a zvukových záznamů mého dítěte za účelem prezentace ŠD.                                              

7. Potvrzuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem školní družiny.                                      

8. Kritéria přijetí žáka do ŠD: včasné odevzdání přihlášky; v příp. překročení limitu v počtu žáků 

budou upřednostněny mladší žáci.                                     

9. V příp. porušování školního řádu ŠD a školy může být žák vyloučen ze ŠD.                

10.  Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

http://www.zsdu.cz/


 

ZMOCENĚNÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠD 

Zákonní zástupci zmocňují k vyzvedávání dítěte ze ŠD ve školním roce ………….tyto osoby: 

Jméno a příjmení pověřené 

osoby 

Vztah k dítěti (např. teta, 

babička, známá,…) 

Telefon Bydliště pověřené osoby 

    

    

    

    

    

Jsem si vědom, že podle §31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen 

k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající 

jejich věku. 

Zákonný zástupce je povinen neprodleně oznámit rozhodnutí soudu, např. předběžná opatření soudu, 

týkající se svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů, a případné další úpravy společné péče, opatrovnické 

péče atd. 

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny 

Provoz ranní družiny 6:30 – 7:30. Moje dítě bude chodit: ANO - NE 

Den 

Čas příchodu 

do ŠD: 

11:15/12:10 

Název kroužku: Název kroužku: 

Čas 

odchodu 

ze ŠD: 

Poznámka, zda 

dítě bude 

odcházet samo 

(S) nebo 

v doprovodu (D) 

rodičů, 

sourozenců apod. 

od - do od - do   

Pondělí      

  

Úterý      

  

Středa      

  

Čtvrtek      

  

Pátek      

  

 

Upozornění rodičům: 

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat 

omluvenkou obsahující jméno dítěte, datum, čas odchodu a podpis rodiče.                        

 

Datum: …………………….                       Podpis rodičů: …………………………….. 


