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Základní škola a Mateřská škola Myslibořice V ÝŇATEK Z  ŘÁDU ŠK O LNÍ DRU Ž IN Y  

PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 6.00 – 7.00           a  11.00 – 15.30  

Aby nebyla narušována činnost ŠD, jsou odchody žáků stanoveny na tyto doby: 

12.30 - 12.45  14.30 15.30 

* Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá 

* 
Doba pobytu žáka (příchod a odchod) se řídí údaji uvedenými v Zápisním lístku.  
Požadavek na jiný příchod či odchod je nutno vychovatelce sdělit písemně. 

* 
Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem a Řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně a je nutné,  

aby se s ním rodiče a celém rozsahu seznámili. 
Seznámení stvrzují rodiče podpisem na Zápisním lístku do Školní družiny 

* 
Na přihlášku uveďte vážné skutečnosti o zdravotním stavu žáka, které by mohly mít vliv na jeho činnosti v ŠD (např. alergie, trvale 
užívané léky, zdravotní omezení apod.) 

* 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100 Kč/měsíc za každého přihlášeného žáka a musí být 

uhrazen nejpozději 10. v měsíci.Částka je splatná maximálně ve 2 splátkách, za pololetí nebo na celý školní rok. Při absenci žáka se 
příspěvek nevrací. Neabsolvuje-li žák celou docházku dle Zápisního lístku, platí se příspěvek v plně výši.  
Podrobnější informace jsou uvedeny v Řádu ŠD. 

* Veškerá komunikace mezi rodiči a vychovatelkou bude probíhat pomocí Žákovského diáře nebo EŽK 

* Je nutné, aby měl žák ve školní družině svůj označený ručník. 

* Pro aktivity v rámci ŠD (sport, vycházky, pracovní činnosti) doporučujeme převlečení, které lze nechávat v šatně v označené tašce. 

* Pro zajištění hygieny žáků prosím o zaslání balíku papírových kapesníků. 

* Přihlášení nebo odhlášení žáka se provádí vždy k pololetí. 

* Kontakt na vychovatelky: Lenka Jará (737104779, 568864324), Bc. Lenka Žižková (728887113, 568864324) 

 

Provoz školní družiny bude zajišťován: PO – PÁ 6.00 – 7.00 a 11.00 - 15.30 

   

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je 100 Kč měsíčně za žáka. 

Různý čas odchodů ze ŠD nebo rozdílná účast v jednotlivé dny v týdnu nemají vliv na snížení částky. 
Jméno žáka: Datum narození: Třída: 

Bydliště: tel. č.: 

Jméno a příjmení matky: Zaměstnání: Telefon: 

Jméno a příjmení otce: Zaměstnání: Telefon: 

Prohlášení o zdravotním stavu žáka: 

Rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny: 
Do tabulky uveďte přítomnost dítěte ve ŠD v jednotlivé dny (ANO/NE), předpokládaný čas odchodu, způsob odchodu ze ŠD 
(samostatně, doprovod sourozenců, rodičů nebo jiných příslušníků) a osobu nebo osoby oprávněné k vyzvednutí dítěte. 
 RÁNO ODPOLEDNE ČAS ODCHODU ZPŮSOB ODCHODU OSOBY OPRÁVNĚNÉ K VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE 

PONDĚLÍ      

ÚTERÝ      

STŘEDA      

ČTVRTEK      

PÁTEK      

Beru na vědomí, 
že touto přihláškou dítěte do ŠD vzniká moje povinnost dbát na jeho včasnou a pravidelnou docházku do družiny, každou 
absenci dítěte řádně omluvím, o jeho případné krátkodobé uvolnění požádám vychovatelku písemně předem. 
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s Vnitřním řádem školní družiny. 
, ní družiny. 

V                                                               dne Podpis zákonného zástupce 
 ............................................................................................. zde odstřihněte……………………………………………………………………… 
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