
 

ŠKOLNÉ ZA DOCHÁZKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školné za docházku dítěte do ŠD je stanoveno na 150 Kč měsíčně. 

Platí se 750 Kč v půlročních intervalech: září – leden, únor – červen. Platbu provedete jednorázovým příkazem 

do 15. září a do 15. ledna na účet školy 181 800 516 / 0300. Částku odesílejte na účet školy pod variabilním 

symbolem Vašeho dítěte a do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení dítěte + SD. Variabilní symbol 

dítěte pro potřeby třídního fondu, školních akcí a školní družiny Vám předají třídní učitelé.  

Přihlašování a odhlašování ze ŠD může proběhnout na základě odhlašovacího formuláře. Při odhlášení se vrací 

finance za nezapočaté měsíce docházky. 

  



 

ZÁPISNÍ LÍSTEK ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………….Třída:….…. 

Datum narození: …………………………………….. 

Bydliště…………………….………………………………………………………………….. 

Upozornění na zdravotní problémy žáka: …………………………………………………. 

RANNÍ DRUŽINA   ANO  NE 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA   ANO  NE 

Jméno a příjmení matky:……………………………………….. tel.: …………………… 

Jméno a příjmení otce: ………………………………………... tel.: …………………… 

Doba a způsob odchodu dítěte ze ŠD - možno upřesnit po zahájení kroužků: 

 

Den Hodina 
Poznámka (samostatný odchod dítěte, doprovod, odchod do kroužků/odchod 

kdy kroužek není). 

Pondělí   

Úterý   

Středa   

Čtvrtek   

Pátek   

Má-li být dítě uvolněno ze ŠD jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným souhlasem rodičů 

(KHS). Na telefonické požádání bude dítě uvolněno pouze v krajním případě (SMS). V tuto chvíli za něj zákonný zástupce přebírá 

zodpovědnost. 

Seznámili jsme se s družinovým řádem, který je na webových stránkách školy. 

Podpis zákonných zástupců žáka ……………………………………..  Datum …………... 



 

ZMOCNĚNÍ POVĚŘENOU OSOBOU ZE ŠD 

k vyzvedávání dítěte ze školní družiny pro školní rok 2019/2020. 

pro Mateřskou školu a Základní školu Ostopovice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace, Školní 18, 664 49 Ostopovice 

 

Jméno a příjmení  žáka:  ……………………………………………………            

Třída:    ………………… 

Datum narození:   …………………………………………………… 

Bydliště:    …………………………………………………… 

 

Zplnomocňuji k vyzvedávání mého syna/dcery ze ŠD tyto níže uvedené osoby: 

 

Jméno a příjmení, bydliště 

 

 

Rok narození: 

 

 

Vztah k dítěti 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

   

 

Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte jinou osobou, přebírá veškerou zodpovědnost. 

 

Jméno zákonného zástupce: …………………………………………     

 

Podpis: …………………...     Dne: ……………………. 


