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ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
   školní rok: 
 

Jméno a příjmení žáka: Datum narození: 

Bydliště:  

Zdravotní pojišťovna: Třída: 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: 
 
 
 

 

Poznámka – další informace o žákovi: 
 
 

 

Jméno a příjmení otce, telefon: 
 

Jméno a příjmení matky, telefon: 
 

Další kontaktní osoby – osoby, které je nejlepší kontaktovat v případě potřeby 

1.  

2. 

3. 
 

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny 
 

Den Hodina Změna 
od 
……. 

Změna 
od 
…….. 

Změna 
od ….. 

Poznámka, zda žák bude odcházet z družiny sám 
nebo v doprovodu (rodiče, sourozenci apod.) 

Pondělí 
       

Úterý 
     

Středa 
     

Čtvrtek 
     

Pátek 
     

Upozornění rodičům: Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než je uvedeno na zápisním lístku, musí se předem prokázat 
písemným vyzváním rodičů s konkrétními údaji (jméno a příjmení, datum, podpis př. další). Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti 
rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů či žádosti rodičů prostřednictvím elektronické 
žákovské knížky. Telefonické omluvy jsou nepřípustné! Základní pravidla vnitřního řádu školní družiny jsou na druhé straně tohoto 
zápisního lístku. Celé znění je umístěno na webových stránkách školy nebo k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky, popř. ředitelky školy. 

 

Datum: Podpis rodiče nebo zákonného zástupce: 
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Provoz a vnitřní režim školní družiny 

 

Provoz ŠD je zajišťován pro žáky prvního stupně základní školy, 1. – 3. ročníků. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků. Žáci 3. 

ročníků jsou do školní družiny přijímáni v případě splnění následujících kriterií: 

 volné kapacity školní družiny 

 již přijat mladší sourozenec  

 v případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (od nejmladšího) 

Pro nezařazené žáky 3. ročníků do školní družiny nabízíme školní klub od 13:00- 15:00 hodin. Žáci školního klubu mohou navštěvovat 

ranní a odpolední školní družinu ( 15:00- 17:00hodin). 

 

Provozní doba ŠD je od 6:30 do 17:00 hodin. 

    

 Ranní provoz:   6:30 – 7:45 

     6:30 – 8:45 (v případě děleného vyučování) 

 Odpolední provoz: od konce vyučování do 17:00 

 Aby nebyla narušena činnost ŠD, jsou odchody stanoveny: 

                       v 13:00- 13:30 

      v 15:00 

      v 15:30 

      v 16:00 a poté kdykoliv. 

 V době řízené činnosti od 13:30 do 15:00 není možné děti průběžně uvolňovat, kromě zcela výjimečných případů po domluvě 

s vychovatelem.  

 Bezpečnost při příchodu a odchodu dětí je zajištěna monitorovacím kamerovým systémem, který je umístěn ve třídě ŠD. 

Rodiče si při vyzvedávání dětí ze ŠD zazvoní na zvonek ŠD a nahlásí jméno a třídu dítěte.  Na své dítě čekají před budovou 

školy. 

 

Přihlašování a odhlašování 

 

 Přijetí žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné 

přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. 

 Na uhrazení pobytu žáka ve  ŠD se podílejí rodiče úplatou, jejíž výši stanoví ředitelka školy.  

 Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – vyplněním 

zápisního lístku. 

 Zákonný zástupce žáka sdělí v zápisním lístku rozsah docházky žáka – přesné odchody v jednotlivých dnech a způsob odchodu 

ze ŠD (zda dítě odchází samo či v doprovodu rodičů). Bude-li žák odcházet v doprovodu, je nutné sdělit vychovateli jména 

všech osob, které budou žáka vyzvedávat. 

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině 

 

 Žák bez vědomí vychovatele oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatel 

nezodpovídá. 

 Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku nebo v družinovém notýsku. 

 Žák je povinen dodržovat řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, plnit pokyny 

pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo družinovým řádem. 

 Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních 

pracovníků, udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek školy ani spolužáků. 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, 

shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen 

se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti 

s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů má žák ve školní družině na vlastní zodpovědnost. 

 Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích, seznámit se 

s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině, včas uhradit úplatu za pobyt 

dítěte v družině, a pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době. 

 Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve školní družině, o akcích ŠD a zúčastňovat se akcí určených 

pro rodiče, podávat vedoucí vychovatelce nebo ředitelce školy návrhy na zkvalitnění práce družiny. 

 


