
Školní družina  

při Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč 

Masarykovo náměstí 108 

53341 Lázně Bohdaneč 

________________________________________________________________________ 

 

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině (dále jen ŠD) 

školní rok ……………………….. 
 

Příjmení a jméno účastníka:………………………………………………………………………………………… 

Den, měsíc a rok narození:……………………………………………………………………………………………. 

Třída: …………………………  Den nástupu do ŠD: ………………………………………………………………. 

Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………….PSČ ………………………. 

Matka (zákonný zást.):………………………………………………………… tel: ………………………………… 

Otec (zákonný zást.):……………………………………………………………tel: ………………………………… 

Další kontaktní osoba: …………………………………………………………tel: ………………………………… 

Důležitá sdělení o účastníkovi (léky, alergie a jiné okolnosti ovlivňující vzdělávání účastníka ve ŠD) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Záznam o uvolnění účastníka ze ŠD 

 

 

Den 

 

Hodina odchodu 

Způsob odchodu ze ŠD: 

SÁM/SAMA, V DOPROVODU - rodičů 

 (odchod v doprovodu sourozenců, prarodičů atd. – viz příloha 

zmocněných osob) 

 Pondělí   

 Úterý   

 Středa   

 Čtvrtek   

 Pátek   

 

Každou změnu v přihlášce, včetně změny v uvolňování účastníka ze ŠD (omluvenka) je nutné sdělit 

vychovatelce písemně. 

V případě, že účastník odchází sám, přebírá za něj odpovědnost rodič (zákonný zástupce). 

 

 Seznámil/a jsem se s vnitřním řádem ŠD a souhlasím s jeho obsahem. 

 Beru na vědomí, že touto přihláškou vzniká moje povinnost dbát na pravidelnou 

docházku do ŠD, včas své dítě ze ŠD vyzvedávat a platit za ŠD v řádném termínu. 

 Všechny změny písemně oznámím. 

 

Jiná sdělení: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Datum: ……………………………………                                       

                 ……………………………………… 

                podpis zákonného zástupce        

 

tel:.......................email
tel:.........................email


Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny jinou osobou 

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona předpisů, která upravuje rodičovskou 

zodpovědnost, a v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v přímé souvislosti s vyhláškou č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání v platném znění. 

 

já:………………………………………………….……bytem…..……………………………………………………,                      

dále jen „zákonný zástupce“ zmocňuji níže uvedené osoby k vyzvedávání mého syna/dcery ze školní 

družiny. 

Příjmení a jméno syna/dcery: ………………………………………………………………………………………. 

 

Jméno pověřené osoby (dále jen „zmocněnec“):…………………………………………………………………… 

Číslo dokladu totožnosti (popř. datum narození): ………………………………………………………………. .. 

Bytem:…………………………………………………………………………………….……………………………... 

Toto zmocnění vydávám: 

a) na dobu neurčitou od:…………………………………………… 

b) po dobu určitou od:  ……………………………………………do…………………….…………….. 

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

Jméno pověřené osoby (dále jen „zmocněnec“):…………………………………………………………………… 

Číslo dokladu totožnosti (popř. datum narození):...………………………………………………………………. 

Bytem:…………………………………………………………………………………….……………………………... 

Toto zmocnění vydávám: 

a) na dobu neurčitou od:…………………………………………… 

b) po dobu určitou od:  …………………………………………….do…………………….…………………. 

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

Jméno pověřené osoby (dále jen „zmocněnec“):…………………………………………………………………… 

Číslo dokladu totožnosti (popř. datum narození):...………………………………………………………………. 

Bytem:…………………………………………………………………………………….……………………………... 

Toto zmocnění vydávám: 

a) na dobu neurčitou od:…………………………………………… 

b) po dobu určitou od:  ……………………………………………….do…………………….……………….. 

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

Jméno pověřené osoby (dále jen „zmocněnec“):…………………………………………………………………… 

Číslo dokladu totožnosti (popř. datum narození):...………………………………………………………………. 

Bytem:…………………………………………………………………………………….……………………………... 

Toto zmocnění vydávám: 

a) na dobu neurčitou od: …………………………………………… 

b) po dobu určitou od:  …………………………………………………do…..………………….……………..  
 

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost  

za dítě zmocnitele. 

2) Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou 

osobou přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec.  

3) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní úkon 

vyzvednutí dítěte ze školní družiny, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové  

a mravní vyspělosti. 

4) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě zmocněnci 

vydáno. 

 

V ……………………………………dne:……………………… 

                                                                                                                                …….……………………………….. 

                                                                                                                                      podpis zákonného zástupce  


