
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………                Třída………………….. 
 
   Vychovatelé školní družiny (dále jen ŠD) nenesou odpovědnost za přihlášené dítě, které se  
ve stanovenou dobu nedostaví do ŠD (i bez vědomí zákonných zástupců) a které nebylo řádně 
omluveno i přesto, že toto přikazuje řád ŠD. Je v zájmu zákonných zástupců, aby k bezpečnosti svých 
dětí přistupovali zodpovědně a vedli je k dodržování pravidel stanovených řádem ŠD. 
   Za dítě, které navštěvuje v odpoledních hodinách kroužek nebo jinou zájmovou aktivitu, 
neodpovídají v době od odchodu z ŠD do příchodu do ŠD vychovatelé. 
   Docházka přihlášených dětí je povinná. Každou nepřítomnost je nutno omluvit vychovatelům 
písemně a to zápisem do žákova sešitu pro ŠD (formát A6), který žák následně předloží 
vychovateli/vychovatelce! Omluvenka napsaná v sešitu ŠD musí obsahovat: datum, hodinu odchodu, 
zda jde dítě samo nebo v doprovodu (jméno pověřené osoby) a podpis zákonného zástupce. 
  ŠD neodpovídá za hračky, mobilní telefony, finanční obnosy a jiné cenné věci, které si dítě přinese 
z domova. Dítě je povinno ihned nahlásit vychovatelům jakýkoli úraz!!! 
 
Souhlasím s uveřejňováním fotografií mého dítěte za účelem prezentace školní družiny (př. na 
internetu, do novin…).                                                                           ANO                          NE 
 
Souhlasím s řádem ŠD i jeho podmínkami:………………………………………………………………………………………… 
                                                                                Datum                                 Podpis zákonného zástupce 
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