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

pro školní rok 2022/2023 

 
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. 
 
Zákonný zástupce se zavazuje hradit úplatu ve výši 150 Kč měsíčně. Povinnost k měsíční 
úhradě vzniká, navštíví-li dítě družinu alespoň 1x v měsíci. Splatnost úplaty při celoroční 
docházce dítěte nastává do konce září 2022 ve výši 600 Kč a do konce ledna 2023 ve výši 900 
Kč. Platba se hradí na účet školy s variabilním symbolem žáka (žáci 1. ročníků dostanou 
symbol první den školní docházky). Nebude-li dítě navštěvovat družinu po celý školní rok, 
splatnost úplaty nastává vždy k poslednímu dni daného měsíce. 
 
Zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s Vnitřním řádem školní družiny ZŠ, Příbram VII, 
28. října 1 pro školní rok 2022/2023 a bere jej v plném rozsahu na vědomí. Zároveň 
prohlašuje, že se bude s aktuálním zněním vnitřního řádu seznamovat každý nový školní rok. 
 

Zákonný zástupce určuje rozsah pravidelné denní docházky do družiny následovně: 

 

 

 
Ranní ŠD 
ANO x NE 

Odchod z odpolední ŠD 
(uveďte čas) 

Odchod dítěte v DOPROVODU (uveďte „D“)         
x Odchod dítěte SAMOSTATNĚ (uveďte „S“) 

Pondělí    

Úterý    

Středa    

Čtvrtek    

Pátek    
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Nebude-li dítě ze školní družiny vyzvedávat zákonný zástupce sám, souhlasí s tím, aby 
pracovníci školy předali dítě následujícím osobám, kterým zákonný zástupce vydal pověření 
k převzetí dítěte: 

 
Jméno a příjmení  

Datum 
narození 

Adresa 
Kontakt            

(telefon) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

  

 

Zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí, že v případě vzniku pochybnosti může škola 

prostřednictvím svých pracovníků provádět kontrolu totožnosti pověřené osoby. Pokud 

pověřená osoba odmítne poskytnout součinnost potřebnou k provedení kontroly jeho 

totožnosti, nebude dítě vydáno. Rodič se zavazuje, že pověřené osoby bude o této 

skutečnosti informovat. 

 

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

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


