
Základní škola Čeladná, příspěvková organizace 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

školní rok:………………………      třída…………………….. 

 

OSOBNÍ ÚDAJE 

jméno a příjmení žáka: 

 

datum narození: 

bydliště: 

 

KONTAKTY na zákonné zástupce: 

emailová adresa: 

jméno a příjmení otce:  telefonický kontakt: 

 

jméno a příjmení matky: telefonický kontakt: 

 

další kontakty pro případ mimořádných událostí: 

jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – např. babička, teta, 

bratr apod.) 
telefonický kontakt: 

   

   

   

zdravotní pojišťovna:  

zdravotní stav (uveďte případné zdrav. omezení): 

 

 

datum přihlášení do ŠD: 

 

ZMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ze školní družiny jinou osobou :  
 
já:……………………………zákonný zástupce zmocňuji k vyzvedávání dítěte tyto osoby 
(uveďte jména osob, které jsou oprávněny k vyzvedávání dítěte ze školní družiny) 

jméno, příjmení  datum narození 

  

  

  

  

  

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě 

zmocnitele. 

2) Zmocněnec prohlašuje, že je si vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde dítě 

navštěvuje školní družinu. 

3) Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou osobou, 

přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec. 

4) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole těchto údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno. 

5) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní úkon 

vyzvednutí dítěte ze ŠD k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové a mravní 

vyspělosti. 

6) Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit údaje uvedené na 

zmocnění.  



ROZSAH DOCHÁZKY DO ŠD: 

Ranní družina:               pravidelně                    nepravidelně                nenavštěvuje 

den příchod odchod způsob odchodu poznámka 

PO  

 

 sám/a – doprovod  

ÚT  

 

 sám/a – doprovod  

ST   sám/a – doprovod 

 

 

ČT   sám/a – doprovod 

 

 

PÁ   sám/a – doprovod 

 

 

prosím, vyzvedávejte si dítě vždy v celou hodinu tak, aby nebyly narušovány aktivity v ŠD 

KROUŽKY: 

den název kroužku odchod ze ŠD      příchod do ŠD                         poznámka     

PO  

1:………………………………………… 

 

2:………………………………………… 

 

3:……………………………………….. 

 

ÚT 1:………………………………………… 

 

2:………………………………………… 

 

3:………………………………………… 

 

ST  

1:………………………………………… 

 

2:………………………………………… 

 

3:………………………………………… 

 

ČT  

1:………………………………………… 

 

2:……………………………………….. 

 

3:…………………………………………. 

 

PÁ  

1:………………………………………… 

 

2:………………………………………… 

 

3:…………………………………………. 

 

Vypracování domácích úkolů v ŠD je možné (řídí se dle aktuálních podmínek a rozvrhu činnosti školní 

družiny), zpravidla od 15:30 – 16:30 hod.. Vychovatelka neodpovídá za správnost vypracovaného DÚ. 

 

SOUHLASÍM s vypracováním DÚ v ŠD:  ANO souhlasím – NE nesouhlasím nehodící se, prosím, škrtněte. 

 

 Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školním družiny, který je dostupný na 

www.zsceladna.cz, na nástěnce u školní družiny v budově školy nebo u vychovatelky školní družiny. 

 

datum………………………………  podpis zákonného zástupce………………………………………. 

                ………………………………………..  

http://www.zsceladna.cz/

