
    ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  ŘEPÍN,  Hlavní 43, 277

33 Řepín

    

Přihláška do školní družiny pro šk. rok: ________________

Jméno a příjmení žáka: Třída:

Datum narození: Státní občanství:

Bydliště:   PSČ:

Jména a příjmení rodičů (zákonných zástupců):
Matka:   Telefon:

Otec: Telefon:

Zdravotní pojišťovna:

Upozornění na zdravotní a jiné problémy: 

Datum: …………….........         Podpis rodičů:.......................................................



Vyzvedávání žáků ze školní družiny:

Žáci budou s doprovodem odcházet hlavním vchodem v určené časy: 
1) 12:00, 13:15 (po 1.odpolední vyuč.hodině), 14:10 (po 2.odpolední vyuč.hodině), 15:00 a 15.30 hod.
V     jiné časy žáci s     doprovodem neodcházejí!
2) 15:00 - 15:30 již individuálně, rodiče telefonicky hlásí přítomnost do herny, děti 
odchází do šatny samostatně.

Záznamy o propuštění žáka ze školní družiny:

Den Odchod
ze ŠD

Změna
od
………..

Změna
od
………..

Změna
od
………..

Uveďte, zda dítě odchází samo nebo 
v doprovodu (rodičů, prarodičů, 
sourozence…)

Pondělí

Úterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek

Jen  ranní
družina

Do ranní družiny je možný příchod od
6:15 -  7:55 hod.,  v 7:55 odchází  žák
do své třídy.

Upozornění rodičům:
Má-li být Vaše dítě z družiny uvolněno jinak než v hodinu určenou na přihlášce, musí
to nejprve prokázat písemnou omluvenkou rodičů, opatřenou datem a jejich podpisem, nebere se zřetel 
na telefonická vyzvání, respektujte i zde určené časy odchodů.
V době školních prázdnin se provoz školní družiny přerušuje.
Děti v ŠD potřebují věci na převlečení (dle počasí), sportovní obuv, do tělocvičny obuv se světlou 
podrážkou – jarmilky, sálovky (nelze boty, které nosí na cestu do školy).
Pokud odcházejí ze ŠD v 15 hod. a déle, potřebují do školy 2 svačiny (dopolední a odpolední).
Prosíme také o občasné donesení bonbonů na drobné odměny a kapesníky (v krabičce – máme velkou 
spotřebu). Děkujeme.

Podpisem níže potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s „Vnitřním řádem školní družiny“.
Souhlasíme s umístěním fotografií a videí našeho dítěte z činnosti družiny na nástěnkách a vývěskách 
školy, školních webových stránkách a pro další propagaci školy: ano - ne



Datum: …………  Podpis zák. zástupce…………………………….


	Přihláška do školní družiny pro šk. rok: ________________

