
PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA

K Nádraží 104, 253 01 Hostivice

Školní rok 202.../202… Třída ZŠ:……....…

Jméno žáka: Datum narození:

Státní příslušnost:

Bydliště: Telefon domů:

Jméno matky: Tel. zaměstnání:

Mobil:

Jméno otce: Tel. zaměstnání:

Mobil:

Zdravotní pojišťovna:

              Ranní družina:                          pravidelně*                        nepravidelně* 

              Příchod:                                    7:30 hodin*                        8:00 hodin*

Odchody žáka ze školní družiny

Den
Hodina
odchodu
 ze ŠD

Změna

od…...

Změna

od…...

Změna

od…...

Žák bude
odcházet: 

Poznámka

Po sám/a  -  doprovod*

Út sám/a  -  doprovod*

St sám/a  -  doprovod*

Čt sám/a  -  doprovod*

Pá sám/a  -  doprovod*

 */nehodící škrtněte
      Žák přijde poprvé do ŠD dne: …………..………….

Upozornění na zdravotní problémy žáka:

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:
• Má-li  být  žák uvolněn ze školní  družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí  se předem prokázat

písemným vyzváním rodičů. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za žáka rodiče.
• Z bezpečnostních důvodů nelze pustit žáka samotného pouze na telefonické oznámení.
• Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto

rozhodnutím seznámeny písemně.
• Rodiče potvrzují, že se seznámili s vnitřním řádem ŠD (na web. stránkách) a berou na vědomí povinnost oznámit všechny

změny písemně: bydliště, zdravotní pojišťovnu, telefon apod..
• Včasné nezaplacení poplatků za ŠD může vést k rozhodnutí ředitelky školy o vyloučení žáka ze ŠD.

..........................…................,.…........................……... 
          Podpis matky, otce či jiného zákonného zástupce 



Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA
K Nádraží 104, 253 01 Hostivice

IČO: 043 79 314

PLNÁ MOC
k zastupování zákonných zástupců (rodičů) při vyzvedávání dětí v Husově základní škole.

Zmocňuji tímto:

Jméno a příjmení
Vztah k

dítěti
Bydliště 

Datum
narození

Číslo OP

k vyzvedávání mého syna/dcery */.......…............................................. žáka …….třídy Husovy ZŠ
ze školní družiny.

Toto zmocnění platí na dobu od………..……...(resp. celý školní rok).

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou právní
    odpovědnost za dítě zmocnitele.
2) Pokud je pověřená osoba  nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní jednání vyzvednutí
    dítěte ze ŠD, k  němuž  nezletilou osobu pověřil, je přiměřené  jeho  rozumové, mravní  a volní
    vyspělosti. Zákonný zástupce přebírá v takovém případě za dítě plnou odpovědnost.

V  …..................…...dne.................…                         .................................…..........…...……..
                                                                             Podpis matky, otce či jiného zákonného zástupce

Uděluji/ neuděluji */

souhlas  k  fotografování mého  dítěte, se  zveřejněním  těchto fotografií  na webových  stránkách
a sociálních sítích školy i v tištěních materiálech, dále též s archivací a jejich použitím při prezentaci
ZŠ. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a možné kdykoliv písemně odvolat.

………..…......…..…..............….                              ……...........................................................
                      Datum                                             Podpis matky, otce či jiného zákonného zástupce

*/nehodící škrtněte


