
 Základní škola Chrast, U Pošty 5, 538 51 Chrast 

Přihláška  do  školní  družiny  
pro školní rok 2018/2019 

ŽÁK / ŽÁKYNĚ:  

Příjmení: ………………………………………………………….…………     Jméno: …...……..……………..………..……. 

Třída: ……………..     Datum narození: ………………………………….…..     Zdravotní pojišťovna: …….… 

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

RODIČE / ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI:  

 Příjmení, jméno matky: …...…..……………………………………………………………….………………………  

Mobil: ……………..………………..…………..…   Tel. do zaměstnání: ……..………..………..…..………. 

 Příjmení, jméno otce: ….…..……………………………………………………………….…………………………...  

Mobil: ……………..…..……………..…………..…   Tel. do zaměstnání: ……..………..………..…..………. 

Tel. číslo pro případ nedosažitelnosti rodičů: .………………………..…………….………………..…………  

Dítě přihlašuji do školní družiny od (datum): ………………............................................................................... 
 

DOCHÁZKA DO RANNÍ DRUŽINY od 6:00 do 7:45 hod.  ANO  NE  

 

Upozornění na zdravotní problémy a omezení dítěte:  

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

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

 

 

Konečný čas odchodů  žáka ze školní družiny 

DEN                     ČAS ODCHODU Poznámka  

Po                                                         hodin   sám/a     -   doprovod * 

 

Út                                                         hodin sám/a     -   doprovod * 

St                                                             hodin sám/a     -   doprovod * 

Čt                                                          hodin sám/a     -   doprovod * 

Pá                                                           hodin sám/a     -   doprovod * 

*/ nehodící se škrtněte 

Pokud bude žák odcházet sám, napsat přesný čas odchodu!!!!! 

 

V Chrasti  dne: …………………………………..    Podpis rodičů: ………………………………. 



 

Důležité informace: 
 

 Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ.  
 Provoz školní družiny je: PO – Pá ráno od 6:00 hod. – do 7:45 hod. 

   odpoledne od 11:30 hod. – do 16:30 hod. (v pátek do 16:00 hod.)  
 Vzhledem k vyhlášce o zájmovém vzdělávání byl stanoven poplatek za školní družinu:  

Celoměsíční 80,- Kč (800,- Kč ročně), 6 až 15 pracovních dnů v měsíci 70,- Kč (700,- Kč 

ročně) a méně než 6 pracovních dnů v měsíci 50,- Kč (500,- Kč ročně) na dítě. 

Docházka pouze na ranní družinu je měsíčně 30,- Kč (300,- Kč ročně).  

Pokud bude žák docházet jenom na polední přestávku platí se 100,- Kč ročně.  

Peníze nutno uhradit do konce měsíce září (popř. ihned po přihlášení dítěte) v ŠD.  

 Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem 

prokázat písemnou žádostí označenou datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a 

podpisem rodičů. Z důvodu zajištění bezpečnosti nebude dítě uvolněno ze ŠD na základě 

telefonického hovoru. 

 Rodiče musí při vyplňování času odchodů na autobus a do zájmových kroužků počítat 

s dostatečným časovým limitem na vyzvednuté věcí a oblečení dítěte ve velké šatně. 

 K vyzvednutí dítěte ze školní družiny slouží telefon u vchodu. Je nutné zavolat bzučákem do 
příslušného oddělení ŠD a vyčkat v dosahu kamery. Po telefonickém spojení s vychovatelkou 
odchází dítě samostatně do šatny.   

 Rodič, který si dítě vyzvedává, hlásí vždy jeho odchod vychovatelce. 
 Děti odkládají oblečení a boty ve velké šatně (tašky si nosí s sebou k ŠD). 

 Vychovatelky přebírají za dítě zodpovědnost předáním paní učitelkou nebo příchodem dítěte 

do ŠD. 

 Do ŠD je vhodné dítěti dát starší tepláky na převlečení (nutné podepsat). 

 V rámci pitného režimu dětí je vhodné dát do družiny plastovou láhev šťávy se jmenovkou 

nebo dostatek vlastního pití. 

 Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí u vychovatelek nebo na stránkách školy.  

 Individuální požadavky rodičů lze projednat osobně během provozu ŠD nebo na níže 

uvedených telefonních číslech. 

 

1. oddělení – p. vychovatelka Leona Tesařová - tel. 723 465 830 

2. oddělení - p. vychovatelka Hana Pátková - tel. 777 283 130 

3. oddělení - p. vychovatelka Petra Dušková - tel. 777 668 847 

4. oddělení - p. vychovatelka Jaroslava Freibergová - tel. 777 335 816 

5. oddělení - p. vychovatelka Martina Vránová - tel. 777 142 037 

 

Upozornění 

Žádáme rodiče, aby si své děti, bude-li to možné, nevyzvedávali v čase od 13:00 hod. do 
14:30 hod. z důvodu možných vycházek a jiného zájmového vyžití. V tuto dobu není vždy 
možné zajistit předání dítěte rodičům. 
 
 
 
V Chrasti  dne: …………………………………..    Podpis rodičů: ………………………………. 

 
 
 



 Základní škola Chrast, U Pošty 5, 538 51 Chrast 

Odchody  dětí  ze  školní  družiny  do  zájmových  kroužků 

pro školní rok 2018/2019 
 

- Do zájmových kroužků paní vychovatelky děti nedoprovází. 
 

 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chrasti  dne: …………………………………..    Podpis rodičů: ………………………………. 

 
 
 
 

 

 PŘESNÝ ČAS 
ODCHODU Z ŠD DO 

KROUŽKU 

NÁZEV ZÁJMOVÉHO 
KROUŽKU 

DOBA TRVÁNÍ 
KROUŽKU 
 (od – do) 

VRACÍ SE ZPĚT DO 
ŠD: ANO / NE  

PO     

ÚT     

ST     

ČT     

PÁ     



 Žáci mají právo: 
1. Přihlásit se do školní družiny písemnou přihláškou, kterou odevzdávají vychovatelce ŠD. 
2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a 
stupni vývoje. 

3. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 
4. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, 

morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich 
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 

5. Na poskytnutí pomoci a informací, když se ocitnou v nesnázích nebo mají problémy. 
6. Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. 
7. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, 

zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií. 
8. Na respektování svého soukromého a rodinného života. 
9. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek. 
10. Na hru a možnost k tomu využívat veškeré dostupné vybavení školního klubu. 

 Žáci jsou povinni:  
1. Hlásit úraz, případnou ztrátu nebo záměnu osobních věcí ihned vychovatelce. 
2. Řídit se pokyny vychovatelky, zachovávat kázeň a chovat se ohleduplně ke spolužákům. 
3. S vybavením družiny zacházet šetrně a případné závady hlásit vychovatelce. 
4. Při odchodu z družiny řádně uklidit zapůjčené hry a své místo. 
5. Řídit se pravidly Vnitřního řádu školní družiny a Školního řádu. 
6. Dbát na hygienické zásady, chránit své zdraví a zdraví ostatních. 
7. Docházet do zájmových kroužků, jestliže jsou v nich přihlášeni.  
8. Chovat se dle pravidel slušného chování k vychovatelce a ke svým spolužákům. 
9. Nezasahovat do jejich soukromí, násilím nic nevymáhat, nepoužívat vulgarismů. 
10. Plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané 

v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.  
11. Neprovozovat činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, 

zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek, distribuce a rozdávání těchto látek).  
12. Nenosit do ŠD věci, kterými by ohrozili bezpečnost svou a ostatních osob (střelné zbraně, 

výbušniny, petardy, zápalky a zapalovače, nože…).  
13. Nezapojovat elektrické spotřebiče do sítě, ani s nimi jinak manipulovat bez vědomí 

vychovatelky. 
14. Udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení ŠD a školy včetně 

předmětů svěřených jim do osobního užívání. 
 
Zákonní zástupci mají právo:  

1. Informovat se na chování svého dítěte u vychovatelek.  
2. Vznášet připomínky a podněty k práci ŠD.  
3. Přihlásit své děti do činností, kroužků a aktivit školní družiny. 
4. Sjednat si schůzku s vychovatelkou.  

Zákonní zástupci mají povinnost:  
1. Potvrdit svým podpisem přihlášku žáka do školní družiny. 
2. Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho pobyt ve ŠD.  
3. Uhradit poplatek za zájmové vzdělávání – školní družina. 
4. Sdělit vychovatelce rozsah docházky a způsob a čas odchodu žáka ze školní družiny; jsou též 

písemně udávat odchylky a změny v údajích uvedených na přihlášce.  
5. Uhradit v plné výši škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti.  

 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní družiny a 
zavazuji se jej dodržovat. 
 
V Chrasti  dne: …………………………………..    Podpis rodičů: ………………………………. 


