
Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo
671 71 Hostěradice 36, IČO: 709 97 233, www.zshosteradice.cz

Přihláška do školní družiny
pro školní rok 20…./20….

Jméno a příjmení dítěte: 

Rodné číslo: Státní občanství:

Bydliště:

Třída:

Upozornění na zdravotní stav a jiné informace o dítěti: Alergie:   Ano               Ne

Rodiče – zákonní zástupci (Na první místo uveďte zákonného zástupce, který má být v případě mimořádné 
události kontaktován jako první.)
Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – matka, otec apod.) Kontaktní telefon:

Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – matka, otec apod.) Kontaktní telefon:

Další kontakty pro případ mimořádných událostí:

Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – babička, teta, bratr apod.) Kontaktní telefon:

Jméno a příjmení (do závorky uveďte vztah k dítěti – babička, teta, bratr apod.) Kontaktní telefon:

Údaje o propouštění dítěte ze školní družiny
V následující tabulce prosím vyplňte, ve které době bude dítě odcházet ze školní družiny. V posledním sloupci uveďte, 
kdo bude dítě vyzvedávat a doprovázet domů (rodiče, prarodiče, sourozenci apod..) nebo zda bude odcházet samo. V 
případě změn oproti údajům v přihlášce se musí dítě  předem prokázat písemným oznámením rodičů, kde bude 
uvedeno datum a čas odchodu a výslovné sdělení, že dítě může odejít samo bez doprovodu. Odchody dětí jsou možné 
buď po obědě do 12:20, anebo vždy v celou hodinu a to: 13:00, 14:00 a 15:00. Od 15:00 do 16:00 je možné dítě 
vyzvednout kdykoliv.                                                                           

Ranní družina:                                   pravidelně*                                 nepravidelně*

Odchody dítěte ze školní družiny

Den
V době mezi 13:00 - 14:00 a 14:00 - 15:00 nemůže žák ze školní 
družiny odcházet, protože probíhá zájmová činnost nebo jsme na 

procházce. Děkuji za pochopení.

Poznámka, kdo  může dítě 
vyzvedávat ze školní družiny 
(rodič, sourozenec, prarodič, 

teta, rodinní přátelé apod.)

Pondělí hodin Sám/a - doprovod*

Útérý hodin Sám/a - doprovod*

Středa hodin Sám/a - doprovod*

Čtvrtek hodin Sám/a - doprovod*

Pátek hodin Sám/a - doprovod*

*nehodící se škrtněte

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



1. Provozní doba ŠD je:
a) ranní družina od 6:15 do 7:45
b) odpolední družina od 11:40 do 16:00 hodin. 

2. Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá vždy v celou hodinu (13 h, 14h a 15h) tak, aby nebyl narušen program v 
ŠD. Od 15:00 do 16:00 je možné dítě vyzvednout kdykoliv. 

3. Provoz školní družiny je zajištěn dvěma odděleními. Každé oddělení má svoji vychovatelku. Provoz prvního oddělení 
zajišťuje vedoucí vychovatelka a provoz druhého oddělení zajišťuje vychovatelka.
  
4. Úplata:       
Za školní družinu se vybírá poplatek 70 Kč měsíčně. Platí se vždy celková částka za období: září – prosinec a           
leden – červen.   
Při nepřítomnosti dítěte ve školní družině se poplatek za ŠD nevrací.
 
5. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče 
žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, postupuje se takto: 
a)        na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b)        na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu, 
c)        požádá o pomoc Policii ČR,  

6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky školní 
družiny. 
  
7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, 
rekreačních a zájmových činností.
  
8. Činností družiny  se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet 
žáků zařazených do družiny  stanovený pro oddělení nebo skupinu.  

9. Zařazení do oddělení školní družiny určuje škola.

10. Školní družina bude otevřena o vedlejších prázdninách (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční) pouze v případě, 
přihlásí-li se nejméně 10 dětí.
Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů v přihlášce a současně beru na vědomí Vnitřní řád školní 
družiny.

*Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí v každém oddělení školní družiny a po domluvě lze zapůjčit domů k prostudování.

Dávám souhlas, aby se můj syn/dcera, účastnil(a) ve školním roce 2017/2018 akcí pořádaných školou a školní 
družinou v Hostěradicích, a to  v budově i mimo ni. 
                                        
Svým podpisem také uděluji souhlas s pořizováním a zveřejněním fotografií, na kterých je zachyceno mé dítě při 
akcích školní družiny při ZŠ Hostěradice. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační 
účely  na webových stránkách www.zshosteradice.cz či jiných materiálech v rámci propagace základní školy, školní 
družiny a obce Hostěradice.
 
 

Datum a místo Podpis zákonného zástupce


