
 

 

Zápisový lístek do školní družiny pro školní rok …. .……..  
Základní škola,  Praha 4, V Ladech 6  

 
 

Jméno žáka:                

Datum narození:                 

Třída:    
Upozornění na zdravotní problémy žáka:  
  
  
  
  
  
 
Plánovanou dlouhodobou absenci (ozdravný pobyt atd.) neprodleně nahlaste v kanceláři školy. 

Jméno otce (zák. zástupce):                

telefon:         e-mail:         

Jméno matky (zák. zástupce):              

telefon:         e-mail:         

Byl/a jsem seznámen/a s režimem a řádem školní družiny. 
 

  

Datum:  
 

  

Podpis zákonného zástupce: 
 

  

Záznamy o propoušt ění žáka ze školní družiny 

  Ranní ŠD 
 (ano / ne) Hodina Zm ěna Odchází  sám/a (S) *  

/ v doprovodu (D) 

Pondělí         

Úterý         

Středa         

Čtvrtek         

Pátek         

* Odchází-li žák sám, p řebírá zodpov ědnost zákonný zástupce. podpis …………… 
Žák bude odcházet v doprovodu t ěchto osob  (jméno a VZTAH K ŽÁKOVI ): 

 
 

 
 
 

 
 

 Upozorn ění rodi čům 
Má-li žák mimořádně odejít sám z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisovém lístku, musí 
předložit sdělení rodi čů v notýsku ŠD , obsahující: 

• Datum a p řesný čas odchodu 
• Formulaci: „Za dít ě přebírá zodpov ědnost zákonný zástupce“. 
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