
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 
 

Školní družina 

 

 

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK 
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 20_____/20_____ 

 

Příjmení a jméno dítěte: ………………………………………………………………………... 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………... 

Datum narození: ………………          třída: ……….  

Zákonní zástupci žáka / žákyně: 

 

1. Příjmení a jméno: 

Bydliště /pokud je jiné, než bydliště dítěte/ 

Telefon: 

 

2. Příjmení a jméno: 

Bydliště /pokud je jiné, než bydliště dítěte/ 

Telefon: 

Další tel. kontakty pro případ, kdy se nepodaří kontaktovat zákonné zástupce. 

  

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny. 

DEN SAMO – HODINA 

nebo DOPROVOD 
ZMĚNA 

OD ………................PODPIS 

 ZMĚNA 

OD ……...............…..PODPIS 

PONDĚLÍ    

ÚTERÝ    

STŘEDA    

ČTVRTEK    

PÁTEK    

 

Poprvé nastoupí do ŠD dne ………………………….. 
 

Dítě nelze uvolnit na telefonické vyzvání. 

Odchází-li dítě samo, přebírá za bezpečnost a zdraví dítěte plnou odpovědnost zák. zástupce. 

Součástí zápisního lístku jsou plné moci vydané zákonným zástupcem osobám pověřeným k 

vyzvedávání dítěte ze školní družiny. 

Odhlášení nebo přerušení docházky do ŠD je zák. zástupce povinen ohlásit předem. 

 

Datum: ............................    Podpis zákonného zástupce: ..................................................... 



Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 
 

Školní družina 

 

 

 

Zdravotní problémy a omezení dítěte při činnostech v ŠD / také alergie / 

 

Pokud užívá dítě během pobytu ve školní družině jakékoliv léky, je nutná písemná informace od 

zákonného zástupce. Při výskytu nových zdravotních omezení je zák. zástupce povinen neprodleně 

informovat vychovatelku. 

 
Další důležité informace, které potřebujete sdělit škole. 

 

 

Byl/a jsem seznámena s Vnitřním řádem školní družiny. 

 

 

 

 

Povinností zákonného zástupce je aktualizovat údaje uvedené v Zápisním lístku. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tuto tabulku vyplníte dodatečně po ukončení zápisu do zájmových činností na konci září. 
 

Rozpis zájmových činností, které dítě navštěvuje  

během pobytu ve školní družině - šk. rok 20____/20____ 
 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

od - do od - do od - do od - do od - do 
název zájmové 

činnosti, vyučující 

název zájmové 

činnosti, vyučující  
název zájmové 

činnosti, vyučující 
název zájmové 

činnosti, vyučující 
název zájmové 

činnosti, vyučující 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Podpis zákonného zástupce: ................................................................ 


