Základní škola T.G.Masaryka
Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67,okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz;
www.zspysely.cz; IČ:43750699

Přihláška do ŠD

Rok: 2022-23
Třída :

Jméno a příjmení :
Adresa bydliště :

PSČ:

Datum narození :

ZP:

Jméno a příjmení matka:

otec:

Telefon matka:

otec:

Zdravotní problémy, alergie:
Další kontakty pro případ mimořádných událostí: (jméno,telefon, vztah k dítěti)

Údaje o propouštění dítěte ze školní družiny
Čas odchodu
Den

Družina

PONDĚLÍ

Ano / Ne

ÚTERÝ

Ano / Ne

STŘEDA

Ano / Ne

ČTVRTEK

Ano / Ne

PÁTEK

Ano / Ne

Příchod

( vyplňte pouze v případě,
pokud odchází dítě samo)

Odchod z družiny

Sám / S doprovodem
ihned po
skončení
vyučování

Sám / S doprovodem
Sám / S doprovodem
Sám / S doprovodem
Sám / S doprovodem
V tabulce prosím vyškrtněte nehodící se.

Je-li uvedeno, že dítě odchází samo, je propuštěno ze ŠD v uvedeném čase. Od této chvíle za něj přebírají zákonní zástupci plnou
zodpovědnost.

Další pověřené osoby k vyzvedávání žáka a doprovodu domů (důvěryhodné osoby, prarodiče, sourozenci ap.).
Neuvedeným osobám dítě nelze předat!! (Uveďte jméno, příjmení, adresu )
Jméno, příjmení

Adresa (ulice, město)

Zákonní zástupci prohlašují, že na sebe přebírají plnou zodpovědnost, která souvisí s předáváním jeho dítěte výše uvedeným
pověřeným osobám. Těmto osobám plně důvěřují.

Pokud bude dítě vyzvedávat nezletilý sourozenec, prosím vyplňte Prohlášení - Zplnomocnění

Prohlášení - Zplnomocnění nezletilé osoby
k vyzvedávání (převzetí) žáka z družiny

1) Zplnomocňuji svého syna /dceru/ ……………………………………………………..
Datum narození ……………………………….

(Třída:) …...................

2) Zplnomocňuji svého syna /dceru/ ……………………………………………………..
Datum narození ……………………………….

(Třída:) .......................

Zákonní zástuci prohlašují, že právní úkon, jímž nezletilého pověřují, je přiměřený jeho intelektuální a mravní vyspělosti. Od
převzetí dítěte nezletilou osobou přebírají za své dítě veškerou zodpovědnost.

V průběhu září dostanete lístek na uvolnění žáka ze školní družiny na zájmové kroužky, který vyplníte. Bude součástí přihlášky
do školní družiny.

Chcete-li, aby dítě vyjímečně odešlo z družiny samo (jinak než v přihlášce), musí se předem prokázat písemným souhlasem
rodičů, kde bude uvedeno jméno, datum a čas odchodu a výslovná formulace. "Od této chvíle přebírám za své dítě plnou
zodpovědnost". Formulář k vytištění bude i na našich web. stránkách školy.
Veškeré změny docházky či vyzvedávání - pouze v písemné formě. Nelze přes telefon !!!

Změny v přihlášce , nebo v lístku na uvolnění žáka ze školní družiny na zájmové kroužky.
(Průběžné zapisování změn, které uskutečníte)

Datum

Změna

Podpis

Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů a současně beru na vědomí vnitřní řád školní družiny.

Datum:

Podpis otce, matky či jiného zákonného zástupce:

