
ZÁPISNÍ LÍSTEK K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
PRO ROK 2021/2022

INFORMACE O ŽÁKOVI / ŽÁKYNI
JMÉNO A PŘÍJMENÍ : TŘÍDA :

DATUM NAROZENÍ : ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA :

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ :

ZDRAVOTNÍ STAV, OBTÍŽE :
(ALERGIE, DIABETES, SRDEČNÍ VADY apod.)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE :

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
MATKA OTEC

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL

BYDLIŠTĚ
(POKUD JE ODLIŠNÉ OD BYDLIŠTĚ ŽÁKA)

TELEFON

E-MAIL

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ZMOCŇUJÍ K VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNI TYTO OSOBY
JMÉNO PŘÍJMENÍ TELEFON VZTAH K ŽÁKOVI/ŽÁKYNI

(PRARODIČ, SOUROZENEC, TETA apod.)

Prohlašujeme, že zmocněnec je způsobilý k převzetí a doprovodu mého dítěte ze školní družiny.
Zmocněnec je poučen o dalších povinnostech spojených s vyzvednutím dítěte ze školní družiny,
stejně tak i o povinnosti respektovat Vnitřní řád školní družiny. Od převzetí dítěte zmocněnou osobou
přebírají za své dítě veškerou zodpovědnost.
V případě vyzvedávání dítěte sourozencem: Rodiče prohlašují, že právní úkon, jímž nezletilého
pověřují, je přiměřený jeho intelektuální a mravní vyspělosti. Od převzetí dítěte nezletilou
osobou přebírají za své dítě veškerou zodpovědnost.
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TRVALÉ ODCHODY ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY - MOŽNÉ DOPLNIT AŽ K 2.9.2021

DEN RANNÍ
ŠD

(ANO / NE)

Vyplní vychovatelka na základě pozdější zprávy v
deníčku ŠD

Vyplňte na den pouze jednu
variantu

DATUM
ZMĚNY

KROUŽEK
(ZŠ KRUŠOVICE)

ČAS
(OD -DO)

PO KROUŽKU
ODCHÁZÍ

SAMO
(ANO / NE -VRACÍ

SE DO ŠD

SAMOSTATNÝ
ODCHOD ZE

ŠD
(přesný čas)

ODCHOD V
DOPROVODU
(přibližný čas

odchodu)

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost zákonného zástupce, která musí obsahovat
datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Tyto písemné žádosti se píší na předepsané
tiskopisy (zadní část deníčku nebo z formuláře na webu školy - ŠD). Bez této písemné žádosti
nebude žák mimořádně uvolněn.

Na telefonické žádosti o uvolnění žáka nebude brán zřetel !

Tuto přihlášku je potřeba odevzdat nejpozději do: 20.6.2021

V případě, že bude vaše dítě přijato do ŠD pro školní rok 2021/2022, obdržíte e-mailem zprávu o jeho
přijetí.

Podpisem tohoto zápisního lístku stvrzujete, že jste se seznámil/a s
vnitřním řádem školní družiny a berete na vědomí všechny povinnosti z
něho vyplývající. Vnitřní řád školní družiny je k dispozici na webových
stránkách školy.

Dne: ………………………….

Podpis zákonného zástupce:  …………………………………
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