
 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY  

pro školní rok 2020/21 

Základní škola a Mateřská škola Bez hranic - pracoviště Mšec  

 

Jméno žáka: 

Datum narození: 

Třída:                             

Zdravotní pojišťovna: 

Bydliště: Telefon domů: 

 

Jméno a zaměstnání matky: Telefon: 

e-mail: 

Jméno a zaměstnání otce: Telefon: 

e-mail: 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte /alergie/:  

 

Záznamy o odchodech dítěte ze školní družiny 

Den 
Hodina odchodu 

dítěte ze ŠD 

Dítě bude odcházet 

samo (ANO/NE) 

Komu může být vaše dítě 

předáno. 

Pondělí    

Úterý   

Středa   

Čtvrtek   

Pátek 
  Datum pravidelného 

nástupu do ŠD 

 

 

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu uvedenou na zápisním lístku, musí se 

předem prokázat písemným sdělením zákonných zástupců /telefonické oznámení zákonných 

zástupců nestačí/. Protože během odpoledne realizujeme různé činnosti i mimo budovu školy, 

je vhodné odchody žáků směřovat k těmto časovým intervalům: 12,30 - 13,00; 14,45 hodin. Od 

14,45 již zůstáváme ve družině nebo jsme na dětském hřišti.  

 

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

 

 



Školní družina 2020/21 – pokyny pro rodiče 

  I.    oddělení – vedoucí vychovatelka Iveta Zemanová (ŠD Mšec - zámek) 

  II.   oddělení – vychovatelka Jiřina Lintymerová (ŠD Mšec - zámek) 

  III. oddělení – vychovatelka Lucie Nováková (II.stupeň ZŠ Mšec, učebna č.5)                                       

                                                            

Úplata za zájmové vzdělávání žáka se řídí směrnicí ke stanovení výše úplaty za zájmové 

vzdělávání žáka ve školní družině. Pro školní rok 2020/21 činní 1000Kč.  Úplatu lze rozdělit do 

dvou splátek 1. pololetí  - splatnost do 15. září a 2. pololetí – splatnost do 15. února. Plátce 

uhradí úplatu bezhotovostním převodem na číslo účtu 3529951379/0800. Použijte variabilní 

symbol, který je dítěti přidělen, do poznámky uveďte zkr. ŠD. 

 

Provoz ŠD začíná ve středu 2. září 2020 /ranní družina: 6,30 – 7,30 hodin 

                                                                     odpol. ŠD 11,30 – 16,30 hodin/ 

Do ŠD si děti přinesou: 

1. vyplněnou přihlášku do ŠD /obratem/  

2. přezůvky, sportovní oblečení /děti jsou povinny se převlékat na aktivity v přírodě, věci si 

uloží do svého sáčku v šatně/ 

3. sportovní obuv /uložit do botníku v šatně/ 

4. balení papírových kapesníků /uložit ve ŠD/                                                                            

Oblečení i obuv je nutno podepsat! (každoročně zůstávají v šatně pytle s oblečením a 

bot, které „ničí“ nejsou).                                                                                                    

 

Odchod dětí ze ŠD směřujte k těmto časovým intervalům: 12,30 - 13,00; 14,45 hodin. V době 

mezi těmito časy realizujeme rekreační a zájmové činnosti i mimo budovu naší školy a 

nemusíte nás proto zastihnout. Od 14,45 již zůstáváme ve družině nebo jsme na dětském hřišti. 

Pokud budete potřebovat dítě uvolnit ze ŠD v jiný čas, než je uvedeno v zápisním lístku, 

proveďte to písemně do notýsku, který žák daný den předloží paní vychovatelce. Telefonické 

oznámení zákonných zástupců nestačí, dítě nebude z bezpečnostních důvodů z družiny 

uvolněno.                                                                                                                                                              

 

Ukázka skladby dne dětí navštěvující ŠD (ranní družina – 6,30 - 7,30) 

11,30 – 13,00 13,00 – 13,45 13,45 – 14,45 14,45 – 15,00 15,00 – 15,30 15,30 – 16,30 

Oběd 

Odpočinková 

činnost ŠD 

/individuální i 

skupinové 

hry ve ŠD/ 

Zájmová činnost ŠD 

 výtvarná 

 pracovní 

 hudební 

 dramatická 

 přírodovědná 

 sportovní 

 

Rekreační 

činnost 

park, dětské 

hřiště, 

vycházka 

 

Svačina 

Příprava na 

vyučování 

/vypracování 

domácích úkolů, 

didaktické hry/ 

    Rekreační hry  

 ve ŠD, v parku 

nebo na dětském 

hřišti 

V případě nejasností a potřeby kontaktujte vedoucí vychovatelku I. Zemanovou – 734 756 957. 

Na stránkách školy www. skolabezhranic.cz se seznamte s Vnitřním řádem ŠD a prosíme 

o zaslání návratky po jeho prostudování. 

 .……………………………………………………….NÁVRATKA………………………………………………………………… 

Byli jsme seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny. 

Jméno, příjmení žáka……………………………….…… 

 

Datum……………………….                                 Podpis rodičů…………………………… 


