
Školní družina při Základní a mateřské škole Neslovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 

Hlavní 71 Neslovice 

Zápisní lístek do školní družiny, zájmového útvaru pro 

školní rok ………………… 

Jméno a příjmení žáka…………………………………………………….. Státní občanství……………… 

Rodné číslo……………………………………………..Místo narození………………………………………….  

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

Třída………….       Škola:(vyplňují žáci jiné školy)…………..…………………………………………………………… 

Pojišťovna………………………………….. Jméno praktického lékaře……………………………………… 

Upozornění na zdravotní problémy: ( alergie, …)………………………………………………………….. 

Tel. číslo žáka……………………………… E- mail žáka……………………………………………………………. 

Jméno matky ……………………………………………………. tel. číslo…………………………………………… 

E- mail:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno otce ………………………………………………………tel. číslo……………………………………………… 

E- mail:………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostupnosti obou rodičů lze kontaktovat:  

Jméno: ……………………………………………………  tel. číslo:…………………………………………………. 

Žák bude odcházet sám ANO – NE, v případě že ne, vypište kdo může dítě vyzvednout          

( rodiče, sourozenci, prarodiče, sousedé) 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Má-li být žák uvolněn ze školní družiny v jiném čase než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se žák 

předem prokázat písemným vyzváním rodičů.  Dále si dítě mohou vyzvednout jen rodiče a lidé zapsaní 

v zápisním lístku.  Na telefonní a SMS omluvenky nesmíme reagovat.   V rámci ŠD se nemusíme pohybovat jen 

v prostorách školy, z tohoto důvodu si zavolejte vychovatelce,  jestliže si přijedete pro dítě v jinou dobu, než je 

doba určená k vyzvednutí žáka.  Při změně docházky, vyplňte formulář záznam o změně.  

Mám zájem o ranní družinu od………………….hodin 

Žák bude navštěvovat školní družinu pravidelně po- pá  ANO - NE, pravděpodobný čas odchodu………………….., 

jen některé dny v týdnu: ANO- NE ……………………………. jen zájmové útvary: ANO- NE 

Datum: …………………………………………………………….             Podpis…………………………………… 



Záznam o propouštění ze ŠD a kroužků, zájmových 

útvarů , nepovinných  předmětů,  ZUŠ 

Jméno žáka: 

Tuto stranu vyplníte 1.září 

Den  Hodina odchodu  
domů 

Odchází sám 
ANO – NE/ 
(jede autobusem) 

Zájmový útvar , kroužek,  
nepovinný  předmět, 
ZUŠ 

Čas: 
Od – do/ 
Bude se vracet doŠD 
Ano- ne 

 
Pondělí 
 
 
 

    

 
Úterý 
 
 
 

    

 
Středa 
 
 
 

    

 
Čtvrtek 
 
 
 

    

 
Pátek 
 
 
 

    

 

Datum zahájení docházky………………………………      Datum ukončení docházky……………………………………. 

Dne………………. v ……………………            Podpis rodičů ( zákonných zástupců)……………………………………… 

Z důvodu zabezpečení programu školní družiny prosíme plánovat odchod ze školy buď přímo po skončení 

vyučování /po obědě nebo až po 15. hodině . Ve školní družině probíhá po obědě různá zájmová činnost 

v rámci ŠD. Proto velice prosíme o plánování odchodu ze školní družiny až po 15. hodině domů – odchod ze 

školy na autobus: Hlína – 15:15, Kratochvilka – 15:40. Příchod dětí z venkovních aktivit bude regulován podle 

zápisního lístku, v případě potřeby jiného odchodu ze školní družiny je potřeba vše dopředu nahlásit. 

 


