
__________________________________________________________________________________ 

Zápisní lístek do školní družiny 
Jméno a příjmení žáka: 
 

Datum narození: Třída: 
 

Adresa bydliště: 
 

Zdravotní pojišťovna: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 
 
 

Telefonní číslo: 

Jméno a příjmení další osoby, kterou je možno 
kontaktovat ( uveďte vztah k dítěti) : 
 

Telefonní číslo: 

Zdravotní problémy dítěte: 
 
Byl/a jsem seznámena s vnitřním řádem školní družiny, který je veřejně přístupný na webových stránkách školy a u hlavního 
vchodu do budovy školy. 
 

Datum:………………………………….                                   Podpis zákonného zástupce:………………………………… 
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Žák bude navštěvovat :       ranní družinu (provoz pondělí – pátek od 6.00 do 7.30 hod.)    ode dne: 
                                                odpolední družinu  ( provoz pondělí – pátek do 16.00 hod. )   ode dne:  
 

V případě zápisu do odpolední družiny, prosím, uveďte do tabulky čas odchodu dítěte podle 
jednotlivých dnů. 
 

Záznam o propuštění dítěte z odpolední školní družiny 

Den Hodina  
odchodu 

Změna 
od……… 

Změna 
od …….. 

Změna 
od …….. 

Poznámka,  zda dítě bude odcházet 
z družiny samo nebo v doprovodu       
( rodičů, sourozenců,….) 

Pondělí      

Úterý      

Středa      

Čtvrtek      

Pátek      

 

Upozornění rodičům: 
Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny v jinou hodinu než je uvedeno na zápisním lístku, musí 
předem předložit písemnou omluvenku – uvolnění ze školní družiny. 
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