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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Školní družina při ZŠ v Unhošti, nám. T. G. M. 58 

Tel.: 732 852 873   
        736 413 346  

E-mail: druzina@zsunhost.cz 
 

ZAŘAZENA BUDE POUZE  PŘIHLÁŠKA,KTERÁ JE  ŘÁDNĚ VYPLNĚNA. 
 

Do družiny může být přijat žák,který ji bude navštěvovat nejméně čtyři dny v týdnu! 
 
Jméno žáka.……………………………………....................... Třída ve šk. roce 2022/23...................... 
 
Bydliště………………………………………………………………………….…..................................................... 
 
Upozornění na zdravotní problémy žáka (vážná onemocnění, diabetes, alergie i 

potravinové)...................................... ………………………………………………………............................. 

 
…………………………………………………………………………………………………............................................. 
 
Jméno otce (zákonného zástupce)………………………….......................………Tel…………………….….... 
 
Jméno matky (zákonného zástupce)………………………………………………………Tel……………………….... 
 

 
      

Záznamy o propuštění žáka ze školní družiny 
 

Den 
Hodina 

odchodu 
z ŠD 

Ranní   
ano 
ne 

Změna 
od… 

Změna 
od… 

Změna 
od... 

Vypište SLOVY  na KAŽDÝ řádek, 
zda bude dítě odcházet samo 

nebo v doprovodu 

Pondělí       
Úterý       

Středa       
Čtvrtek       

Pátek       
Časy pro vyzvedávání žáků jsou uvedeny v řádu školní družiny. 
 
Žák přijde poprvé do ŠD dne…………………………………………………………………... 
 
Upozornění rodičům: 
Má-li být žák uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat 
písemným souhlasem rodičů. 
 
Datum:.........................                                                …......................................................... 
                                                                                                      Podpis zákonného zástupce 
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Plná moc 

Pro případ, že by Vaše dítě odváděla ze školní družiny cizí osoba (mezi tyto osoby patří kromě jiných i 
prarodiče a ostatní rodinní příslušníci). Zplnomocnění lze vyplnit pro libovolný počet osob. Bez této 
plné moci nebude dítě předáno. Současně upozorňujeme,  
že nelze uvolňovat dítě na základě telefonátu, ale pouze po předložení písemné omluvenky podepsané 
rodiči. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí, proto věříme, že budete věnovat našemu sdělení náležitou 
pozornost. 
 

 
Zplnomocňuji tímto: 

 

Jméno a příjmení Číslo občanského nebo řidičského průkazu, pasu 

  

  
  

  
  

  

  
  

 
aby vyzvedával/a našeho syna/dceru………………………………………ze školní družiny. 
 
V……………dne………………    
 
                                          …....………………………………….............. 
                                                                              Podpis zákonného zástupce  
Číslo daného průkazu bude sloužit k identifikaci zplnomocněné osoby. Bez čísla nelze totožnost ověřit 
a žák této osobě nebude vydán! 
 
Uděluji / neuděluji  (*zakroužkujte správnou variantu) 
souhlas s fotografováním a krátkých videí mého dítěte, se zveřejněním těchto fotografií a videí na 
webových stránkách i v tištěných materiálech, také s archivací i jejich použitím při prezentaci. 
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a možné kdykoliv písemně odvolat. 
                                                                                       
                                                                                           ………………………………………................... 
                                                                                                          Podpis zákonného zástupce 
 
Potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s řádem školní družiny a souhlasíme s jeho zněním. 
Jsme si vědomi případných následků a postihů v případě jeho nedodržení. 
        
 
 
         …......................                                                      …....................................................................          
                 Datum                                                                      Podpis zákonného zástupce 
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