
Základní škola Jinočany,   příspěvková organizace,  Pražská 54 , 25225 Jinočany

Přihláška do školní družiny od 1.9. 2022 pro školní rok:
2022/2023

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

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

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

……………………………………………………………………………..…............................................
Zdravotní problémy a omezení:

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

Otec:       ……………………………………………………………………  Č. tel. ………………………

Matka:  ……………………………………………………………………   Č. tel. ……………….………
      Souhlasíme se zveřejněním fotografií,  které budou pořízeny při  různých činnostech školní  družiny a
výtvarných prací,které mohou být umisťovány např. na nástěnky,webové stránky školy, odesílány do soutěží
apod.

                      SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte)        podpis:     ....................…

                               Odchody dítěte ze školní družiny: Poznámka:
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Upravte prosím odchod z družiny tak, aby dítě odešlo do 13.00 hod., nebo až po 15.00 hod.

Družina ráno (nehodící se škrtněte):          ano  -   ne 
Upozornění rodičům:
Pokud bude dítě odcházet s jinou osobou než je zákonný zástupce (rodič), je nutné vyplnit   plnou
moc na zadní straně přihlášky do ŠD (znovu podepsanou rodiči).
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat 
omluvenkou, která splňuje všechny náležitosti (Příjmení,jméno,datum,hodina odchodu, podpis 
zákonného  Zástupce) !
Odhlášení ze školní družiny je možné písemně v pololetí, během školního roku není možné dítě 
odhlášené znovu zapsat!
       

V……………….. dne………………..

…………………………………………..                      …………………………………………
       otec – jméno, příjmení                                  matka – jméno, příjmení



Vážení rodiče,                                               
           plná moc na této straně je pro případ, že by Vaše dítě odváděla ze školní družiny  třetí 
osoba. (prarodiče, sourozenci, jiní rodinní příslušníci, sousedka atd.)
Zplnomocnění lze vyplnit pro více osob a je součástí přihlášky dítěte. Bez této plné moci dítě nebude
třetí osobě vydáno, tedy ani sourozencům.
Současně upozorňujeme, že dítě nemůže odejít samo ze ŠD na základě telefonátu, ale pouze po 
předložení písemné omluvenky, podepsané rodiči, nebo  vyzvednutím. (Osoba pověřená provede 
zápis do sešitu v chodbě – jméno, hodina převzetí dítěte, podpis.)
Jedná se o bezpečnost Vašich dětí, a proto věříme, že budete věnovat vyplnění plné moci náležitou 
pozornost.
          Tato plná moc je platná po celý školní rok a může být v průběhu roku doplněna.

 
Plná moc

Zplnomocňuji tímto:  

1.  ……………………………………………………………………………………………..
Jméno  příjmení, bytem,  (zde nevpisujte rodné číslo)

2.  .……………………………………………………………………………………………. .

3. ..………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………….....

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

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

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

aby vyzvedával/a našeho syna/dceru………………………………. …………………………

ze školní družiny

V……………….. dne………………..

…………………………………………..                      ……………………………………
  otec – jméno, příjmení                                  matka – jméno, příjmení


