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ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

ŠKOLNÍ ROK: ………………………………. 
 

Vyplňte čitelně a úplně. Pouze na základě úplně vyplněného zápisního lístku je možné zapsat dítě do 

školní družiny. Zápisní lístek je platný pouze na jeden školní rok. 

 
OSOBNÍ ÚDAJE: 
 
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………….……………………….. Třída: …………………. 
 
Rodné číslo: ……………………………………………... Zdravotní pojišťovna: …………………………………….. 
 
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………...……. 
 
Upozornění na zdravotní problémy dětí / alergie a užívání léků /: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……...…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Další informace o dítěti: ……………………………………………………………………………………….………… 
 
Přihlášen do ŠD od: …........................................... (datum zahájení navštěvování ŠD) 
 

 
RODINNÉ ÚDAJE: 

 
Matka – jméno a příjmení: ………………………………………………………………..…….………………………. 
 
Mobilní telefon:..………………………..………………  Telefon do zaměstnání:………………………………........ 
 
Otec – jméno a příjmení: …………………..……………………………………………..…….………………………. 
 
Mobilní telefon:..………………………..………………  Telefon do zaměstnání:………………………………........ 
 
Jiný zákonný zástupce: …………..………………………………….………………………………………………….. 
 
Mobilní telefon:..………………………..………………  Telefon do zaměstnání:………………………………........ 
 
 
Kontaktní osoby – které lze kontaktovat v případě potřeby / nemoc, úraz apod. / 
 
Jméno a příjmení: …………………………………..………………….. Telefonní číslo: ……………………………. 
 
Jméno a příjmení: …………………………………..………………….. Telefonní číslo: ……………………………. 
 
Jméno a příjmení: …………………………………..………………….. Telefonní číslo: ……………………………. 
 
 
PROVOZ ŠD: 11:15 – 16:00 hod.
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ZÁZNAMY O POBYTU, PROPOUŠTĚNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD 

Den 
Odpolední čas 

odchodu, 
vyzvednutí 

Změna 
     

od..…………..…. 

Změna 
      

od…..…………… 
Sám nebo v doprovodu 

Pondělí         

Úterý         

Středa         

Čtvrtek         

Pátek         
 
V případě odchodu žáka z odpolední družiny v doprovodu je třeba uvést jména osob oprávněných 
k vyzvedávání žáka ze školní družiny: 
 
Jméno a příjmení: ………………………....…………………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení: ………………………....…………………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení: ………………………....…………………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení: ………………………....…………………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení: ………………………....…………………………………………………………………………….. 
 

Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti zákonných zástupců nebo pověřené osoby a v jinou hodinu než 
je určena v zápisním lístku bude povolen pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 
 
TELEFONICKÉ OMLUVY JSOU NEPŘÍPUSTNÉ! 
 
V případě odhlášení žáka ze školní družiny v průběhu školního roku je nutná osobní návštěva zákonného 
zástupce účastníka ve školní družině a podpis odhlášky. 
 
Další informace o školní družině naleznete ve vnitřním řádu ŠD na webových stránkách školy sekce školní 
družina. 
 
Podpisem tohoto zápisového lístku stvrzuji, že jsem se seznámil/a s vnitřním řádem školní družiny.  
 
 
V …………………… dne: …………………..             Podpis zákonných zástupců: ……………………………… 
 

 
ODHLÁŠENÍ žáka ze školní družiny: 
 
Ke dni: …………………. odhlašuji /jméno a příjmení/ ………………………………………………………………. 
ze školní družiny. 
 
V …………………… dne: …………………..             Podpis zákonných zástupců: ……………………………… 


