
  
ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ HÁLKOVA V HUMPOLCI   

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK ----------- 

 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA/YNĚ:                                                                                        TŘÍDA:   

RODNÉ ČÍSLO :                                                                KÓDPOJIŠŤOVNY:  

  

BYDLIŠTĚ: -------------------------------------------------------------------------------------          

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY: 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO OTCE:-------------------------------------------------------- -----

KONTAKTNÍ TELEFON:------------------------------------------------------------------- 

 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO MATKY:---------------------------------------------------------- 

KONTAKTNÍ TELEFON:------------------------------------------------------------------  

DATUM PŘIHLÁŠENÍ:                               DATUM NÁSTUPU:   

ZÁZNAMY O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY   
(Veškeré změny v docházce, doprovodu dítěte a kontaktního čísla podávejte pouze v písemné formě!)   
  

DEN ŠD 

RÁNO/HOD. 
ZÁJ. 

ČIN./HOD. 
ZÁJ. 

ČIN./HOD. 
ODCHOD 

ZE 

ŠD/HOD. 

ODCHOD –SÁM 
V DOPROVODU 

(Seznam osob vypsat 

jmenovitě) 

PONDĚLÍ           

ÚTERÝ           

STŘEDA           

ČTVRTEK           

PÁTEK           

         *** Pokud jste do výše uvedené tabulky uvedli jméno nezletilého sourozence žáka, 

vyplňte, prosím, toto prohlášení: Zmocnění k odvádění dítěte ve školní družině (§ 31 

NOZ)    

V souladu s ustanovením hlavy II, pododdíl 3 - rodičovská odpovědnost, zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání    

Pověřuji:    

jméno pověřené osoby (osob)…………………………………………………………………    

k vyzvedávání uvedeného žáka/yně  ze školní družiny po dobu …………………………..    
Jsem si vědom, že podle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost 

jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti odpovídající jejich věku.    

Při vyzvedávání žáka máme právo ověřit totožnost pověřené osoby (OP, Žákovská 

knížka).  

V případě zjištění požití alkoholu a omamných látek u zmocněné osoby je vychovatelka 

povinna informovat zákonného zástupce žáka.  S tímto vnitřním řádem jsou rodiče 

seznámeni na přihlášce do ŠD a svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním. 

  

  

V ……………………….. dne…………………………….             Podpis zákonného  

                                                                                                                              zástupce žáka/yně 

   
  
  



PLNÁ MOC K VYZVEDNUTÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD) 

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE – HÁLKOVA , HUMPOLEC 

 

Jméno a příjmení dítěte:        třída: 

Datum narození: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce-ců: 

Uděluji plnou moc pro vyzvednutí mé dcery/syna ze ŠD, zájmové 

činnosti, výletů a jiných akcí pořádaných ŠD v průběhu celého 

školního roku. 

Jméno a datum narození pověřené osoby k vyzvedávání dítěte: 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

V Humpolci dne…………………….        Podpis zákonného zástupce 

       --------------------------------- 

       --------------------------------- 

 

 


