
       Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace
Skálova 600, Turnov,  511 01

Školní družina, Alešova 1059 a 1723, Turnov, 511 01

Přihláška do školní družiny pro první a druhé třídy na školní rok   2022/2023
Žák

Příjmení a jméno žáka:      Třída (v následujícím šk. roce): 

Datum narození: 

Bydliště: 

Rodiče, Zákonní zástupci

Příjmení a jméno otce:     Kontaktní telefon: 

Příjmení a jméno matky:  Kontaktní telefon: 

Upozornění na zdravotní problémy a omezení žáka/žákyně:

Žák bude navštěvovat školní družinu: 

     pouze odpoledne po vyučování                                             ráno i odpoledne

Pro uvolnění žáka v jiný čas, než je uveden v přihlášce, je třeba dát vychovateli písemnou žádost o uvolnění na
lístku. Uveďte jméno žáka, zda odchází sám či v doprovodu, jména doprovodu, datum, čas a Váš podpis. Od této
doby za žáka přebírají  odpovědnost zákonní zástupci.  Lístek je  důležitým dokladem  k založení,  proto  nepište
žádost do notýsku, ani netelefonujte. Na zavolání nebude dítě puštěno ze ŠD. 

Záznamy o navštěvování školní družiny a odchodech:

Den
Ranní družina
  (6:30 -7:30)

ANO - NE

Čas odchodu
z odpolední

družiny

Změna

od……….

Změna

od……….

Změna

od……….

Žák bude
odcházet
sám (S) či

v doprovodu
(D)

Pondělí

  Úterý

   Středa

   Čtvrtek

  Pátek

  



Zde napište všechny osoby (jméno a příjmení), které mohou žáka ze školní družiny vyzvednout (jiným osobám
bez vaší písemné žádosti nebude žák vydán):

V případě vyzvedávání dítěte nezletilou osobou prohlašuji, že okamžikem odchodu dítěte z ŠD přebírám veškerou
právní odpovědnost vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s Vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen na nástěnce
nebo na webu školy https://zsskalova.cz/rodice/skolni-druzina/.

      …..………………………………………
               Datum                                                                                                                    Podpis zákonného zástupce  

https://zsskalova.cz/rodice/skolni-druzina/
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