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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2021/2022 
APPLICATION FOR THE AFTER SCHOOL CLUB for the school year 2021/2022 

 
Jméno žáka / žákyně           Třída  
Name of pupil           Year 

 

Datum narození       Kód zdravotní pojišťovny 
Date of birth       Code of health insurance  

 

Bydliště 
Residence  
 

Upozornění na zdravotní problémy žáka/žákyně 
Warning of health problems of the pupil 
 

Jméno a příjmení matky      Kontaktní telefon  
Mother's first and last name      Contact phone 

 

Jméno a příjmení otce       Kontaktní telefon 
Father's first and last name      Contact phone 
 
Ranní družina / Morning Retinue:  ano/yes ne/no 

Odpolední družina – odchody žáka ze školní družiny /Afternoon retinue – pupil's departure from the school retinue 

Uveďte přibližný čas odchodu ze ŠD / Indicate the approximate time of departure from the SD 

Pondělí v /Monday at ___________hodin / p.m. sám/a / alone  v doprovodu* / accompanied by* 
Úterý v /Tuesday at ___________hodin / p.m.  sám/a / alone  v doprovodu* / accompanied by*    
Středa v /Wednesday at ___________hodin / p.m.  sám/a / alone  v doprovodu* / accompanied by* 

Čtvrtek v /Thursday at ___________hodin / p.m.  sám/a / alone  v doprovodu* / accompanied by* 
Pátek v /Friday at ___________hodin / p.m.  sám/a / alone  v doprovodu* / accompanied by* 
 
* dle formuláře „Oprávněné osoby k vyzvedávání“ / * according to the form "Authorised people" 

Byli jsme seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a zavazujeme se jej dodržovat.  
We have been acquainted with the Internal Regulations of the school retinue and we are committed to following it. 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM: má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem 
prokázat písemnou Žádostí o uvolnění z družiny označenou datem a podpisem rodičů, zákonným zástupcem. Z důvodu 
zajištění bezpečnosti nebude dítě uvolněno ze ŠD na základě telefonického hovoru, sms či emailové zprávy. 

WARNING PARENTS: if the child is to be released from the retinue before the hour specified on the registration note, a written 
request for release from the retinue marked with the date and signature of the parents, the legal representative, must be 
demonstrated in advance. In order to ensure safety, the child will not be released from the SD on the basis of a phone call, 
sms or e-mail message. 
 
Vychovatelé respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto 
rozhodnutím seznámeni písemně. / Educators shall respect the rules of contact between children and divorced parents within 
the meaning of a court decision if they are informed of this decision in writing. 

Uvedené údaje podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon ač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. / 
These data are subject to protection under Act No. 101/2000 Coll. on the Protection of Personal Data and on the Amendment 
of Certain Laws, as amended, act, etc. 106/1999 Coll., on free access to information, as amended. 
 
Datum /Date ___________ Podpis rodičů, zákonných zástupců /Parent´s signature _____________________________ 
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