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Přihláška do školní družiny pro školní rok 2021/2022 

Příjmení a jméno dítěte: _________________________________________    Třída ___________________ 

Adresa bydliště: __________________________________________________________________________ 

Otec:  

Jméno: _______________________________________  Telefon: _________________   
  

e-mail ……………………………………………….  
  

Matka:  

  

Jméno: _______________________________________  Telefon: _________________   
  

e-mail ……………………………………………….  
 
Jiný zákonný zástupce: 

  

Jméno a příjmení: _________________________________        Telefon: _________________   
  

e-mail ……………………………………………….  
  

  

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (alergie, vč. potravinové, lékový režim, atd.…):  

  

_______________________________________________________________________  
 

Záznamy o propouštění dítěte ze školní družiny: (vyplňte šedé sloupce) 

 

Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě 
písemné žádosti rodičů. Telefonické omluvy jsou nepřípustné! V případě samostatného odchodu 
přebírá zákonný zástupce za dítěte plnou odpovědnost. 
 

  

Čas 

odchodu ze 

ŠD  

Změna  Změna  Změna  

Dítě odchází 
samo  

(zakroužkujte)  

 

Dítě odchází v doprovodu 

koho:  

pondělí          ano – ne    

úterý          ano – ne    

středa          ano – ne    

čtvrtek          ano – ne    

pátek          ano – ne    

     

 

Mám zájem pouze o ranní družinu:    ANO  -  NE (zakroužkujte)   
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Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že mám souhlas s uvedením osobních údajů 
jiného zákonného zástupce a osob opravňujících k vyzvedávání dítěte. Zároveň svým podpisem potvrzuji 
seznámení s vnitřním řádem školní družiny, který naleznete na webových stránkách školy nebo na nástěnkách 

u hlavních vchodů do nové budovy. 
 

Souhlasím se zpracováním konkrétních osobních fotografií žáka v rámci aktivit školní družiny na webových 
stránkách školy, školní kroniky, nástěnkách ve škole, školních publikacích a ročenek za účelem prezentace činnosti 
školy a školní družiny. Tento souhlas se nevztahuje na fotodokumentaci pořízenou v souladu s novinářskou praxí, kde 
nejsou zpracovávány osobní fotografie žáka, ale dokumentace akce:.  ANO  -  NE (zakroužkujte)   
 

 

Datum vyplnění: ________________   Podpis rodiče/zákonného zástupce: _______________ 

 
Vyplněné odevzdejte třídní učitelce nebo zašlete e-mailem vedoucí školní družiny  
M. Nygrýnové: nygrynova@skolabrezany.cz nejpozději do pátku 3. 9. 2021. 
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