
 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY „VČELKY“ 
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘI NEMOCNICI V KADANI, 

 CHOMUTOVSKÁ 1289. 

 

 

 

 

Jméno dítěte: ________________________________________________ 

Datum narození: _____________________________________________ 

Bydliště: ____________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: ________________  třída: ____________ 

Matka: _____________________________ telefon: _______________ 

Otec: _______________________________ telefon: _______________ 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Odchody dítěte ze školní družiny: 

 čas odchodu 

ze ŠD 

doprovod 

samostatně 

změny od: 

Pondělí 

 

   

Úterý 

 

   

Středa 

 

   

Čtvrtek 

 

   

Pátek 

 

   

Poznámka: dítě bude odcházet ze školní družiny: s rodiči, prarodiči, jiné další osoby: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Provozní řád školní družiny 

1. Provozní doba ŠD 

6:00 – 16:00 

6:00 – 7:35 hod.:      příchod žáků podle potřeb rodičů ( na zvonění přebírá vychovatelka) 

            odpočinková činnost 

7:35 – 7:50 hod.:      odchod do tříd 

11: 35 – 12:30 hod.: příchod žáků do ŠD ( učitelé žáky předávají vychovatelce ) 

12:30 – 13:00 hod.:  oběd, odpočinková činnost 

13:00 – 14:30 hod.:  zájmová činnost, příprava na vyučování 

14:30 – 16:00 hod.:  odpočinková činnost, odchody ze ŠD 

 

2. Přihlášení žáků do ŠD 

Zápisním lístkem: 

Věk: 6 – 11 let, tj. 1. – 4. třída  

Starší žáci – dle kapacity ŠD a po dohodě s ředitelem školy 

Odhlášení žáka: písemně !! 

Jakákoliv změna: písemně !! 

 

3. Úhrada za ŠD 

Úplata je snížena žákům navštěvujícím školní družinu na základě rozhodnutí ředitele školy, viz 

předpis směrnice poplatky ve školní družině. Poplatek je stanoven na 70,- Kč měsíčně a každé další 

dítě 40,- Kč. 

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitele školy, a ten může 

rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

 

4. Stravné  

Zaplacení stravného zajišťují žákům rodiče. Žáci vychovatelce předají stravovací čip. 

V případě nemoci žáka si stravné odhlašují rodiče! 

 

5. Odchody ze ŠD 

12:00 – 13:00 hod.: zvoněním na zvonek ( podle potřeb rodičů) 

14:30 – 16:00 hod.: zvoněním na zvonek ( podle potřeb rodičů) 

                                samotný odchod žáků podle zápisního lístku 

Nevyzvednutý žák: 1. vychovatelka zatelefonuje rodičům 

                                2. vychovatelka zavolá kontaktní rodině, která se o žáka postará 

                                3. vychovatelka zavolá městskou policii, která se o žáka postará 

Kontaktní osoba: Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

                            bydliště: ………………………………………………………….. 

                             telefonní číslo: …………………………………………………… 

POZOR!!! 

V době od 13:00 – 14:30 hodin žáky ze ŠD neuvolňujeme, aby nebyla narušována zájmová 

činnost. 

 

6. Zabezpečení oděvů a bot 

V uzamčené šatně od 11:35 – 16:00 hodin pod stálým dohledem vychovatelky. 

 

 

Datum a podpis rodičů:………………………………………………………………. 

 


