
 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 
Datyňská 690, 739 32  Vratimov   
IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz 

  

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

pro školní rok 2019/2020  

registrační číslo D     /2019 

Jméno žáka:  .................................................................. , Třída ve školním roce 2019/2020 ..............., 

Bydliště:  ................................................................................................................................................  

Jména zákonných zástupců:  

Matka: ...................................................  telefon:  .................................  mateřská dovolená: ANO-NE 

Otec:  ................................................................................  telefon:  .......................................................  

Mám zájem:  

 pouze o ranní družinu  pouze o odpolední družinu  o ranní i odpolední družinu 

 dítě si může samostatně vypracovat domácí úkoly (vychovatel nezodpovídá za jejich 

správnost) 

Den nástupu do školní družiny:  .........................................................................................................  

Rozsah docházky a způsob odchodu ze školní družiny 

Den 
Docházka ANO – NE / 

Čas odchodu 
ODCHOD (variantu zakroužkujte) 

Pondělí   sám  s doprovodem 

Úterý   sám  s doprovodem 

Středa   sám  s doprovodem 

Čtvrtek   sám  s doprovodem 

Pátek   sám  s doprovodem 

 

Upozornění rodičům a pověřeným osobám: 

Z důvodu společné zájmové činnosti budou děti ze ŠD uvolňovány do 13:00 h, potom od 14:30 

hod. 

Provoz odpolední školní družiny je ukončen v 16:30 h. Na základě individuální dohody s rodiči dítě 

opustí v tuto hodinu školní družinu samo. 

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu uvedenou v třídních knihách školní družiny, 

musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonných zástupců. 

Osoby vyzvedávající děti byly poučeny o bezpečnosti pohybu při návštěvách areálu školy. 

Ředitelství školy si vyhrazuje právo na možnost odhlášení dítěte ze školní družiny v případě, že se 

změní rodinná situace (mateřská dovolená, nezaměstnanost). 

Telefonní čísla na zákonné zástupce budou mít k dispozici vychovatelky všech oddělení školní 

družiny. 

Zákonní zástupci byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. 
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Osoby pověřené vyzvednutím dítěte ze ŠD (kromě zákonných zástupců): 

 

Doprovod – hůlkovým písmem 
 rodinný příslušník 

 jiná pověřená osoba 

Podpis osoby pověřené 

vyzvednutím dítěte 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Ve Vratimově 5. 4. 2019 

 

…………………………………………………….. 

podpis zákonného zástupce 


