
1 

 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 Základní školy, Příbram VII, 28. října 1  

pro školní rok 2020/2021 

 
Jméno a příjmení žáka ……………………………………………………………………..………………………….………… 

třída …………………….…………, datum narození ………………………………………………….….……..…………… 

zdravotní pojišťovna ………………………………………………..…………………………………………….……………… 

bydliště …………………………………………………………………………………………..……… tel. ……………..….…… 

Zdravotní stav žáka, alergie: 

………………………………………………………………...…………………………………………………………………….….….. 

Jiná sdělení ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Otec (zákonný zástupce) ……………………………………………………………………….…… tel. ………………….. 

Matka (zákonný zástupce) …………………………………………………......................…. tel. ……….…………. 

Dítě přijde poprvé do ŠD dne: ………………………… 
 
Provoz ŠD je od 6:00 do 7:30 hodin (ev. do 8:00) a od 11:40 (ev. od 10:45) do 17:00 hodin – 
dle platných rozvrhů pro jednotlivé třídy. 
 
Přihlášením dítěte k pravidelné denní docházce do ŠD vzniká povinnost rodičům hradit 
úplatu ve výši 150 Kč měsíčně. Platba proběhne ve dvou splátkách: první do konce září 2020 
(600 Kč), druhá do konce ledna 2021 (900 Kč). Platba se hradí na účet školy s variabilním 
symbolem žáka (žáci 1. ročníků dostanou symbol první den školní docházky). 

Upozornění: Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Vnitřním řádem ŠD ZŠ, Příbram VII, 
28. října 1 pro školní rok 2020/2021 a v plném rozsahu ho dodržovat.  

1.9.2020     Podpis zákonného zástupce ………..……………………..……..……...……… 
Prohlášení zákonného zástupce dítěte: 
Seznámil jsem se s Vnitřním řádem školní družiny ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 pro školní rok 
2020/2021 a beru ho v plném rozsahu na vědomí. 

1.9.2020     Podpis zákonného zástupce …………………………………..….………………. 

 
Denní docházka žáka do školní družiny ZŠ, Příbram VII, 28. října 1: 

 

 
Ranní ŠD 
ANO x NE 

Odchod z odpolední ŠD 
(uveďte čas) 

Odchod v doprovodu (rodičů, 
prarodičů, sourozenců aj.) – viz 

str. 2 

Odcházet bude 
dítě samo 

PO     

ÚT     

ST     

ČT     

PÁ     
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Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny ve školním roce 2020-2021 

 

Já ………………………………….……………………….….………………………,  nar. …………………………….…………,  

trvale bytem …………………………………………………………………….…………….…, jako zákonný zástupce  

dítěte ……………………………….……………………………, narozeného ……………….…….…, tímto zmocňuji 

k jeho vyzvedávání ze školní družiny: 

 
Jméno a příjmení 

zmocněnce 

Datum 
narození 

Adresa 
Kontakt 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

  

Zmocněnec a zmocnitel činí dále tato prohlášení: 

1. Zmocněnec se zmocněním souhlasí. 
2. Zmocnitel prohlašuje, že zmocněnec přebírá veškerou odpovědnost za dítě od chvíle, kdy 

mu bude dítě předáno. 
3. Zmocněnec prohlašuje, že od chvíle, kdy dítě převezme, je za ně plně odpovědný. 
4. Zmocněnec i zmocnitel souhlasí s tím, že škola je prostřednictvím svých pedagogických 

pracovníků oprávněna provádět kontrolu totožnosti zmocněnce. Pokud zmocněnec 
odmítne poskytnout součinnost potřebnou k provedení kontroly jeho totožnosti, nebude 
dítě zmocněnci vydáno. 

5. V případě, že zmocněncem je osoba nezletilá, zmocnitel prohlašuje, že úkony, k nimž 
touto plnou mocí zmocněnce zmocnil, jsou přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti. 

 

 

V ………………………….…………………………… dne: …………….…………………………….. 

 
 
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………….. 


