
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 
 

Přihláška do školní družiny pro 4. a 5. ro čník 
 

Žák, který není přihlášen do ŠD, se po skončení dopoledního vyučování zdržuje na pozemku školy 
jen po dobu nezbytně nutnou. Čtvrté oddělení bude otevřeno pro potřeby žáků 4. a 5. třídy 
především v době časové prodlevy mezi koncem vyučování a volnočasovými aktivitami a má 
upravenou náplň.  
Prosíme, odevzdejte podepsanou přihlášku neprodleně i v případě nezájmu.  

 
ANO mám zájem                   NE nemám zájem         podpis zák. zást. 

 
Přihlašuji  svou dceru/svého syna ……………………………………………………………………. 

datum narození ………………………………………………………………………………………….. 

do školní družiny v ZŠ V Ladech 6 ode dne: ……...………………………………. 

na školní rok ………….. Přihlášení do ŠD zanikne k poslednímu dni školního roku, nebo dříve 
dnem, kdy písemnou formou  družinu odhlásím v kanceláři školy.  
 
Přihlašuji své dítě do POUZE RANNÍ – RANNÍ I ODPOLEDNÍ – POUZE ODPOLEDNÍ  družiny 
(nehodící se škrtněte). 
Prohlašuji, že jsme byli seznámeni s režimem školní družiny, cenami a způsobem placení. 
Prohlašuji, že přihlášení do školní družiny bylo projednáno oběma zákonnými zástupci dítěte a oba 
vyslovili svůj souhlas. 
 
Uvádím číslo účtu, na které chci posílat přeplatky: …………………………………………………. 

 
Dne: ……………………………….    Podpis zákonného zástupce: ………………………………… 
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