
   

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 

1. máje 234, 79826 Nezamyslice 

 
 

tel: 582 388 120, 340 IČO:47922214 e-mail: posta@nezamyslice.cz web: ww.zsnezamyslice.cz 

Přihláška do ŠD/kroužku ve ŠD 
ŠD 600,- Kč ročně/kroužek navíc 500,- Kč ročně 

(Děti nenavštěvující ŠD hradí pouze cenu kroužku) 
pro školní rok 2018-2019 (kroužky viz nabídka na webu školy) 

 
 Ranní družina (6:10 - 7:10)  Odpolední družina (viz rozpis dále, max. do 16:00) 

  
 Stolní tenis (mladší)   Stolní tenis (starší)  Film a foto (starší) 
 Florbal (mladší)    Florbal (starší)   Mladý konstruktér (starší) 

 
 další kroužek dle aktuální nabídky……………………………………………………………………… 

 
Žák/žákyně 
Příjmení a jméno:.........................................................................................................Třída: ............ 
  
Datum narození:............................................ Rodné číslo:........................................Kód ZP: ........ 
 
Bydliště:…………………………………………………………………………………….……PSČ:………… 
 

Zákonný zástupce 
Příjmení a jméno otce:....................................................................................................................... 
 
Mobil…………………………………………………Tel. do zaměstnání…………………………………... 
 
Příjmení a jméno matky:…………...................................................................................................... 
 
Mobil…………………………………………………Tel. do zaměstnání…………………………………… 
 
Upozornění na zdravotní problémy žáka/žákyně: 

 

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

Svým podpisem stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil/a s vnitřním řádem 
školní družiny a informacemi o ŠD na přihlášce. 
 
V Nezamyslicích dne ...................................  
 
 
        ................................................................. 
         podpis zákonného zástupce 
 

 
Informace pro vaši platbu:  
 

 úplata za školní družinu ve výši 600,- Kč je splatná do 30. 9. 2018 Variabilní symbol: 60904 
 

 úplata za každý kroužek ve výši 500,- Kč je splatná do 31. 10. 2018 Variabilní symbol: 60905 
 

Pouze na účet č. 155222935/2010  
  
Text pro příjemce: Jméno, příjmení žáka a ŠD/kroužek  např.: Jaroslav Novák - florbalový kroužek 



 

 
Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny 

 

Den 
Hodina 

odchodu 
Změna 
od… 

Změna 
od… 

Změna 
od… 

Poznámka, zda bude dítě odcházet z družiny 
samo či v doprovodu 

Pondělí      

Úterý      

Středa      

Čtvrtek      

Pátek      

 
Jméno, příjmení jiné osoby zmocněné k vyzvedávání žáka: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Upozornění rodičům: 
 
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat 
písemnou žádostí v deníčku označenou datem a podpisem rodičů, zákonným zástupcem. Z důvodu 
zajištění bezpečnosti nebude dítě uvolněno ze ŠD na základě telefonického hovoru. 
 
Vzhledem k povinnosti naplňování školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání je 
vyzvedávání dětí možné do 13:00 hod. nebo poté až od 14:30 hod. V době mezi 13:00 – 14:30 hodin 
vám nemůžeme zaručit přítomnost oddělení ŠD ve škole nebo jejím areálu. 
 
 
Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný 
zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná 
přihláška je pro účast ve školní družině závazná.  
 
Ve kroužcích je nutné dodržovat omlouvání neúčasti zákonným zástupcem předem (e-mail, EŽK – 
edupage, zápisem v deníčku s podpisem rodičů). 
 
 
 
 

Přihlášky k účasti ve školní družině je nutné odevzdat nejpozději do 26. 6. 2018.  
 
 

Přihlášky k účasti v kroužku je možné u vedoucí vychovatelky 
doplnit/aktualizovat do 15. září 2018.  
 


