
 
Školní družina (ŠD) při Základní škole a mateřské škole Dolní Slivno  

v Horním Slivně, příspěvková organizace 
 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Jméno žáka: …………………………………………………………… Datum narození: …………………………… Třída: ………. 

Bydliště: ………………………………………………………………… Zdravotní pojišťovna: ………………………………………… 

Upozornění na zdravotní problémy nebo alergie dítěte: …………………………………………………………………….. 

Jméno matky (zák. zástupce): ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. číslo: ……………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………. 

Jméno otce (zák. zástupce): ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. číslo: ……………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………. 

Osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte ze školní družiny: 

1. ……………………………………………………. Vztah k dítěti: ……………………………. Tel.: ………………………………………… 

2. ……………………………………………………. Vztah k dítěti: ……………………………. Tel.: ………………………………………… 

3. ……………………………………………………. Vztah k dítěti: ……………………………. Tel.: ……………………………………….. 

4. ……………………………………………………. Vztah k dítěti: ……………………………. Tel.: ……………………………………….. 
 

 

 

Změny a doplnění informací k přihlášce: ………………………………………………………………………………………………… 

Přihlášen/a:   …………………… 

Odhlášen/a:   …………………… 
vyplňuje vychovatelka školní družiny 

 

Podpisem níže potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. 

Souhlasíme s umístěním fotografií našeho dítěte z činnosti družiny na nástěnkách a vývěskách školy, 

školních webových stránkách a pro další propagaci školy. 

                     

 

Podpis zákonných zástupců …….…………………………………………………….. 

 

 

V……………………………………….. dne …………………….. 

  

Ranní 
družina 

6:45 - 7:30 

Dopolední družina 
11:20 - 12:05                     
(5. vyučovací 

hodina) 

Odpolední družina 
12:05 - 15:30 

Čas odchodu z 
odpolední družiny           

(jeden daný čas) 

Odchází sám            
ANO x NE 

Pondělí           

Úterý           

Středa           

Čtvrtek           

Pátek           



 
Informace ke školní družině 

Dítě, musí být přihlášené k pravidelné denní docházce do ŠD, alespoň na 4 dny v týdnu, po 

dobu 5 měsíců po sobě jdoucích (Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání) 

 

Platba za družinu  na účet školy:  0484783389/0800 , v.s.: (jako máte na obědy), k.s.: 5555 

Poplatky za družinu na jedno pololetí činí:  

- Ranní + dopolední (nebo jen ranní, nebo jen dopolední) družina:  150,- Kč 

- Ranní + dopolední + odpolední (nebo jen odpolední) družina:  500,- Kč 

První pololetí se musí uhradit do konce září. Druhé pololetí do konce února.  

 

Ranní družina probíhá od 6:45 do 7:30 v tělocvičně.  

Dopolední družina (je pro ty co nemají  5 vyučovacích hodin) od 11:20 do 12:05.  

Odpolední družina probíhá od 12:05 do 15:30. 

 

Možnost vyzvedávání dítěte z družiny:  z dopolední družiny 11:45 - 12:05   

                                                                        z odpolední družiny 12:05 - 12:40 a 14:45 - 15:30  

 

Čas odchodu, kdy bude dítě opouštět školní družinu uveďte v tabulce (výše) , např. 15:00 nebo 

v 14:45 (i kdyby byl orientační),  NE 14:45-15:30  

 

V čase  od 12:40 začíná příprava na řízenou činnost; od 13:00 do 14:30 probíhá řízená činnost (v 

této době prosím dítě nevyzvedávat - narušuje to činnost). 

Rozpis činností školní družiny:  Pondělí - pracovní a výtvarná činnost 

                                                       Úterý    - přírodovědné a turistické zaměření, dopravní výchova 

                                                       Středa  - hudebně pohybová činnost 

                                                       Čtvrtek - sportovní činnost 

                                                       Pátek    - bez zaměření                                

změny v programu vyhrazeny i dle počasí 

 

Upozornění rodičům:  

 Přihláška platí na celý školní rok. 

 Přihlášku do ŠD:  odevzdejte v sekretariátu školy v Dolním Slivně  nebo elektronicky 

na email školy info@zsdolnislivno.cz , nejdéle do 30. srpna 

 Do přihlášky uveďte čas odchodu dítěte ze školní družiny, ne čas odjezdu autobusu. 

 Pouze písemné omlouvání, stejně tak písemné prohlášení v případě změn v přihlášce 

nebo odhlášení dítěte ze ŠD (do zápisníku školní družiny). 

 Bez písemné omluvenky nebude dítě z bezpečnostních důvodů puštěné ze ŠD. 

 Doporučujeme náhradní oblečení a obuv. 

 Při vyzvedávání dítěte prosíme rodiče, aby čekali venku nebo ve vstupní hale. 

 Zákonný zástupce žáka bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude včas 

uhrazen poplatek za školní družinu, bude ukončena docházka přihlášeného žáka do 

ŠD k poslednímu dni měsíce, za který byla úhrada zaplacena.  

 Zápisník družiny se po odhlášení dítěte z ŠD nebo na konci školního roku vrací. 


