
Informace k přihlášce do ŠD: Přihlášky odevzdejte do 30. 6. 2020 na vrátnici ZŠ 

Přihlášku prosím vyplňte na přední stránce – JMÉNO ŽÁKA, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTÉ, …. 

Zvláště pak upozorněte na možné zdravotní problémy vašeho dítěte. 

Dále příjmení a jméno zákonných zástupců a telefonické  kontakty, i pokud nežijete 

ve společné  domácnosti nebo jste rozvedeni a pod. 

Na druhé straně přihlášky nejprve vyplňte, zda  bude vaše dítě docházet do ranní družiny. 

Ranní družinu může navštěvovat i nepravidelně a není nutné se omlouvat, pokud dítě ráno 

nepřijde, omlouvá se jen odpolední docházka do ŠD. 

Dále se vyplní : Družina po skončení výuky. Nejprve,  který den bude dítě navštěvovat ŠD a 

do sloupečku pod se vyplňuje cca čas odchodu. 

Poznámka, zda bude dítě odcházet z družiny samo nebo v doprovodu zapište , 

prosím, jakým způsobem bude dítě odcházet ze ŠD. 

Pokud samo, bude odcházet v danou dobu, kterou jste určili pro který den, zapíšete SAMO, pokud 

ne, napište s doprovodem. Tam je potřeba napsat jmenovitě,  s kým bude moci dítě odcházet 

domů (prarodiče, kamarádka, sousedka apod.). 

Další informace: 

Ranní provoz ŠD – 6,00 – 7,45 hodin  - Odpolední provoz – 11,40 – 16,30 hodin 

Platba ŠD – 750,- Kč na jedno pololetí nebo 1.500,- Kč na celý školní rok 

Odchody žáků ze  ŠD: 

V případě, že žák nenavštíví odpolední ŠD, omlouvá ho zákonný zástupce tř. učiteli 

nebo vychovatelce ŠD, a to buď osobně nebo písemně na zvláštní list (Uvolnění dítěte ze ŠD), 

který dostanou ke zkopírování všichni žáci ŠD v září nadcházejícího školního roku. 

Pokud žák opouští samostatně ŠD v jiném čase, než je uveden na zápisním listu, nebo 

s někým jiným, než je uveden na zápisním lístku, je potřeba opět vyplnit zvláštní list o mimořádném 

odchodu žáka ze ŠD (Uvolnění dítěte ze ŠD). 

Pokud žák odchází v jiný čas ze ŠD, ale s tím, kdo je uveden na zápisním lístku, není 

nutné vyplňovat zvláštní list o (Uvolnění dítěte ze ŠD). 

Vyzvedávání dětí funguje přes telefonní spojení (u vchodových dveří  školy vpravo Družina č. 1.),  

kdy se zazvoní na příslušné oddělení ŠD a dítě odchází z ŠD  do šatny a před školu samo. 


