
ZŠ Chýně, Bolzanova 800, Chýně 25301  

Přihláška k zájmovému vzdělávání pro školní rok 20.. /20..  

Jméno a příjmení žáka: _______________________________________ Třída: ___________________  

Datum narození: _______________________  

Bydliště: ___________________________________________________________________________  

Jméno a příjmení otce: _______________________________________________________________  

Kontaktní telefon, e-mail otce: _________________________________________________________  

Jméno a příjmení matky: ______________________________________________________________  

Kontaktní telefon, e-mail matky: ________________________________________________________  

Další osoby oprávněné k vyzvedávání žáka ze školní družiny: (jméno, tel. kontakt, vztah k dítěti)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Upozornění na zdravotní obtíže žáka (alergie, zdravotní omezení apod.):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Záznamy o uvolnění žáka ze školní družiny, pokud odchází SAMOSTATNĚ (bez doprovodu):  

Den  Čas odchodu  Změna času 
odchodu 
(datum a 
hodina) 

Změna času 
odchodu 
(datum a 
hodina) 

Změna času 
odchodu 
(datum a 
hodina) 

Změna času 
odchodu 
(datum a 
hodina) 

Pondělí            

Úterý            

Středa            

Čtvrtek            

Pátek            

    Podpis:  Podpis:  Podpis:  Podpis:  

  

 Žák bude – nebude navštěvovat ranní družinu.  

Odchod dítěte z ŠD v jiný čas, než který je uveden v Přihlášce k zájmovému vzdělávání, je možný na 

základě písemného oznámení od rodičů (jméno dítěte, datum, čas odchodu a podpis rodiče) nebo na 

základě zprávy ve škole online. Zprávou ve škole online lze uvolnit na ten samý den pouze do 11:00.   

Dítě nebude uvolněno na základě telefonického hovoru.   

V případě ukončení docházky do ŠD v průběhu školního roku, jsou rodiče povinni oznámit to písemně 

na Přihlášku k zájmovému vzdělávání, který je k vyzvednutí u vychovatelky ŠD. 

  

Datum a podpis rodičů:  



Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s 

níže uvedenými podmínkami:  

Provoz ŠD:  

1. Ranní družina: od 7:00 do 7:55 (příchod do ranní družiny je do 7:45), poté žáci samostatně 

přechází do tříd.  

2. Odpolední provoz ŠD: Po-Pá od ukončení výuky do 17:00. Žáky do družiny předává učitel.  

3. Vyzvedávání a odchod žáka ze školní družiny je možný pouze v době: od předání žáka do ŠD 

(po obědě) do 14:00 nebo v čase od 15:00 -17:00  

4. 14:00 – 15:00 Řízená činnost. Prosím nevyzvedávejte své děti v tuto dobu.  

5. 14:00 – 15:00 Možný pobyt venku mimo areál školy.  

6. 15:00 - 17:00 Pobyt venku pouze v areálu školy.  

7. Přesný čas pravidelného odchodu žáka bez doprovodu ze školní družiny uveďte do Záznamu 

o uvolnění žáka ze ŠD v Přihlášce k zájmovému vzdělávání. 

8. V případě odchodu žáka ze ŠD v doprovodu osoby určené v Přihlášce není potřeba čas 

odchodu písemně předem uvádět.  

9. Další informace o školní družině naleznete ve Vnitřním řádu školní družiny. (Ten je k dispozici 

na webu školy, u vychovatelek, ředitele školy)  

10. Podpisem této přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a s PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ 

DRUŽINY 

 

Byl/a jsem seznámen/a s Vnitřním řádem ŠD.  

  

V Chýni dne:  

Podpis zákonného zástupce žáka:  

  

  

Tímto podpisem potvrzuji PŘIHLÁŠENÍ výše uvedeného žáka do ŠD.  

   

 

 


