
                   Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 
*************************************************** *****************************************  

PŘ I H L Á Š K A  
do školní družiny pro školní rok ….…./………. 

 

Příjmení a jméno žáka/yně……………………………………………………………………Třída…………………… 

Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození………………………………………………..Zdravotní pojišťovna…………………………………. 

Upozornění na zdravotní problémy……………………………………………………………………………………… 

Příjmení a jméno matky, titul..………………………………………………...Mobilní tel…………………………….. 

Adresa zaměstnání…………………………………………………………….. Tel.zam………………………………... 

E-mail.………………………………………………………         V domácnosti / Mateř.dovolená      ANO      NE                        

 

Příjmení a jméno otce, titul……………………………………………………Mobilní tel……………………………... 

Adresa zaměstnání……………………………………………………………..Tel.zam………………………………… 

E-mail:………………………………………………………….. 

 
Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže 
uvedenými podmínkami: 
 

1. Ranní provoz: od 7:00 do začátku vyučování 
2. Odpolední provoz: Po – Pá od konce vyučování do 17:30 hod. 
3. Vyzvedávání a odchod žáka ze školní družiny je možný pouze v těchto určených časových 

termínech: do 13:30, a pak následně v 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 hod. 
4. Přesný čas odchodu dítěte ze školní družiny uveďte do záznamu o propouštění ze ŠD 

v Zápisním lístku  ŠD, který je nedílnou přílohou této přihlášky.  
5. Včasné placení poplatku za školní družinu – výše poplatku je stanovena na 300,- Kč/měsíc. Poplatek 

se hradí vždy na jedno pololetí ve výši 1.500,- Kč. Úhradu poplatku proveďte bezhotovostním 
převodem na číslo účtu školy (č.ú.2000837379/0800). Variabilní symbol platby (555+evidenční 
číslo žáka, které jste obdrželi). 

6. V případě zařazení dítěte do ŠD, bude dítě docházet do ŠD celý školní rok. Odhlásí-li zákonný 
zástupce dítě ze ŠD v průběhu školního roku, je povinen uhradit školné do konce školního roku. 
Důvodem je předem určená kapacita ŠD a stanovené úvazky vychovatelek na začátku školního roku. 

7. Mimořádný odchod dítěte ze školní družiny, nebo jeho vydání jiné než zmocněné osobě bude 
povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů – telefonická žádost je nepřípustná. 

8. Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o dítěti či akcích školy prostřednictvím krátkých 
textových zpráv (SMS) na mobilní telefon nebo na e-mailovou adresu. 

9. Podpisem této přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem školní družiny 
 

 

V Praze, dne:    Podpis zákonného zástupce dítěte: 


