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Přihláška do školní družiny pro školní rok 2018/2019 
(její nedílnou součástí je zmocnění k vyzvedávání žáka ze ŠD) 

 

Datum nástupu žáka do školní družiny: ………………………………………… 

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

Trvalý pobyt žáka, popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince: 

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

Datum narození žáka: ……………………………………………………… Rodné číslo žáka: ……………………………………………………………………. 

Zákonní zástupci žáka 

Jméno a příjmení matky (pěstoun, poručník, opatrovník) …………………………………………………………………………………………………. 

místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu: 

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

adresa pro doručování písemností (je-li odlišná od místa trvalého pobytu): 

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

telefonické spojení: ………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení otce (pěstoun, poručník, opatrovník) …………………………………………………………………………………………………….. 

místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu: 

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

adresa pro doručování písemností (je-li odlišná od místa trvalého pobytu): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefonické spojení: ………………………………………………………………………… 

Důležitá upozornění o dítěti (zdravotní obtíže nebo znevýhodnění dítěte podle §16 školského zákona, které by mohly mít 
vliv na poskytování školské služby): 
 
 
Údaje o propouštění dítěte ze školní družiny 

Den Ranní družina                  
ANO-NE                         

čas nástupu 

Odpolední ŠD                 
po – čt do 16.30, pá 

do 16.00             

Čas odchodu, 
uveďte i v případě 

doprovodu 

Samostatný 
odchod ANO-NE 

Dítě bude odcházet 
v doprovodu, uveďte 

jméno, příjmení. 

Pondělí 
 

 Hlavní činnost od 
14.00 – 15.30 

   

Úterý 
 

 Hlavní činnost od 
14.00 – 15.30 

   

Středa 
 

 Hlavní činnost od 
14.00 – 16.30 

   

Čtvrtek 
 

 Hlavní činnost od 
13.00 – 15.30 

   

Pátek 
 

 Hlavní činnost od 
13.00 – 15.30 

   

Svým podpisem potvrzuji pravdivost uvedených údajů a seznámení s vnitřním řádem ŠD a Informacemi ŠD. Tyto 
dokumenty najdete na webových stránkách školy www.zsvpohybu.cz, informační nástěnce a budou uloženy v kanceláři 
školy. 
V Pardubicích dne ……………………….    Podpis zákonného zástupce …………………………………………. 

http://www.zsvpohybu.cz/
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Zmocnění k vyzvedávání dítěte za školní družiny pro školní rok 2018/2019 
(je nedílnou součástí Přihlášky do školní družiny pro aktuální rok) 

 
Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny jinou osobou v souladu s ustanovením hlavy první zákona č. 94/63 Sb.,             
o rodině, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje rodičovskou zodpovědnost, vydává níže podepsaný pro školní 
družinu Základní školy V Pohybu. 

 
Já: …………………………………………………………………………………………………. datum narození: …………………………………………… 
(dále jen „zákonný zástupce“) 
 
zmocňuji: 
 
Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………… datum narození: …………………………………………… 
 
Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………… datum narození: …………………………………………… 
 
Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………… datum narození: …………………………………………… 
 
Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………… datum narození: …………………………………………… 
 
Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………… datum narození: …………………………………………… 
(dále jen „zmocněnec“) 
 
a pověřuji ji vyzvedáváním ze školní družiny v souladu s informacemi o termínech a časech uvedených v přihlášení do 
školní družiny pro aktuální školní rok: 
 
mého dítěte: ………………………………………………………………………. 
 
mého dítěte: ………………………………………………………………………. 
 
mého dítěte: ………………………………………………………………………. 
 
 
Toto zmocnění vydávám na dobu určitou od ………………………………. do …………………………………… 
 
 
Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocnitele. 
Zmocněnec prohlašuje, že si je vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde dítě plní povinnou 
školní docházku. 
Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou, jím zmocněnou a pověřenou osobou přebírá veškerou 
odpovědnost za dítě zmocněnec. 
Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole těchto údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno. 
V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní úkon vyzvednutí dítěte ze 
školní družiny, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové a mravní vyspělosti. 
Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovních je oprávněn prověřit uvedené údaje uvedené na zmocnění. 
 
V Pardubicích dne:  
 
…………………………………………………….. 
podpis zákonného zástupce dítěte  


