
 

Základní škola a mateřská škola Proseč 
Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 

tel.: 469625042, www.zsprosec.cz, email: družina@zsprosec.cz 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Školní rok: Třída: Oddělení družiny (nepovinné): 

 

Jméno žáka: Datum narození: 

Bydliště: Zdrav pojišťovna: 

Zdravotní problémy dítěte: 

 

 

Matka: Tel. mobil: 

Bydliště: Tel. zaměstnání: 

 Email: 

Otec: Tel. mobil: 

Bydliště: Tel. zaměstnání: 

 Email: 

Další kontakty pro případ nedostupnosti zákonného zástupce (uveďte vztah k dítěti, např. babička, teta, ...): 

Jméno: Telefon: 

Jméno: Telefon: 

Jméno: Telefon: 

Jméno: Telefon: 

ZUŠ: V případě, že mé dítě navštěvuje výuku ZUŠ v budově č. p. 70, souhlasím s tím, aby do 

této budovy přecházelo z budovy ZŠ (č. p. 260) samostatně. 
ANO / NE 

 

Den v 

týdnu 

Ráno Odpoledne Žák bude odcházet 

od do sám (ANO/NE) v doprovodu koho… (jméno, vztah k dítěti, číslo OP) 

Pondělí     

Úterý     

Středa     

Čtvrtek     

Pátek     



 

 

Změny propuštění dítěte ze školní družiny 

Den 
Změna od 

........... 

Změna od 

........... 

Změna od 

........... 

Změna od 

........... 

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny samo 

nebo v doprovodu (rodičů, sourozenců apod.) 

Pondělí      

Úterý      

Středa      

Čtvrtek      

Pátek      

 

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s těmito uvedenými podmínkami: 

 Zákonný zástupce nebo jiná osoba, která vyzvedává dítě ze ŠD, to osobně nahlásí vychovatelce. 

 Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jinak, než je uvedeno v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat 

písemnou žádostí rodičů (telefonická žádost je nepřípustná). Od této doby přejímají právní odpovědnost za dítě 

rodiče. 

 Po ukončení provozu ŠD se dítě, které rodiče nevyzvednou, předá příslušnému pracovišti OSPOD. 

 V případě ukončení docházky do školní družiny v průběhu školního roku jsou rodiče povinni oznámit to písemně. 

 Docházka přihlášených žáků do ŠD je povinná. V případě samovolného opuštění školní družiny bude žák 

podmínečně vyloučen. V případě opakovaného opuštění bude žák z družiny vyloučen. 

 Včasné placení úplaty za ŠD (konkrétně viz. „Pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině“). 

 Vnitřní řád školní družiny jsem převzal(a) do vlastních rukou a s jeho obsahem jsem seznámen(a). 

 

V ........................................................... 

 

dne ....................................................... 

............................................................... 

Podpis zákonného zástupce 

KROUŽKY: Moje dítě bude docházet na tyto kroužky (u každého kroužku uveďte název a čas od – do): 

Pondělí  

Úterý  

Středa  

Čtvrtek  

Pátek  

Odpadne-li kroužek v době trvání školní družiny, dítě se do družiny vrátí. ANO / NE 

Dítě se bude do družiny vracet z těchto kroužků (uveďte název a čas návratu): 

 

 

 

 

 

 


