
Školní rok: Třída:

Datum narození:

Státní příslušnost:

Zdr.pojišťovna:

Tel.mobil:

Tel.mobil:

Email:

pravidelně* nepravideně*

6:30 hodin*  7:00 hodin*

Den

Po hodin sám/a - doprovod*

Út hodin sám/a - doprovod*

St hodin sám/a - doprovod*

Čt hodin sám/a - doprovod*

Pá hodin sám/a - doprovod*

*/ nehodící se škrtněte

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: uveďte prosím alergie, zda, jak a kdy je nutno zajistit medikaci žáka:

Přihlášen/a od:         Datum, podpis  zákonného zástupce

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM: má-li být dítě uvolněno ze ŠD jinak než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se 

předem prokázat písemnou žádostí s datem a podpisem zákonného zástupce. Od této doby a po ukončení provozu 

ŠD přejímají odpovědnost za dítě zákonní zástupci. Mimořádný odchod dítětě ze ŠD a jeho vydání jiné než 

zmocněné osobě bude povolen pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Telefonické žádosti jsou 

nepřípustné!!!                               

Tato přihláška je závazná, v případě změny je nutné ihned uvědomit vychovatelku a podat písemnou odhlášku. 

Seznámil/a jsem se s vnitřním řádem školní družiny.

Poplatek za ŠD činí 70,- Kč za měsíc, je splatný pololetně, tj. 350,- Kč do konce září za 1. pololetí a do konce ledna za 

2. pololetí, možné zaplatit i celý školní rok 700,-Kč. Poplatek pro žáky, kteří jsou přihlášení pouze do ranní ŠD,  činí 60,- 

Kč za pololetí a 120,- Kč za celý školní rok. Platbu zasílejte na účet školy č: 1124390359/0800, VS 4444, do zprávy pro 

příjemce napište jméno dítěte a třídu!!! Výjimečně lze platit hotově ve školní pokladně.

Uveďte přibližný čas odchodu Poznámka - zde uveďte jména osob, které 

budou žáka vyzvedávatV době od 13:30 do 15:00 nemůže žák ze ŠD odcházet - býváme 

mimo areál školy na vycházce.

Odpolední družina - odchody žáka ze školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Jméno žáka:

Bydliště:

Matka:

Otec:

Ranní družina:     

Příchod:   6:00 hodin*


