
             Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
                okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Školní rok 2022/2023 

 
Jméno a příjmení žáka/žákyně:……………………………………………………………………………………………… 
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rodné číslo:……………………… Třída:….…..... Zdravotní pojišťovna:…………………………………………….. 
Sourozenci ve škole:……………………………………………………………………………………………………………….. 
Upozornění na zdravotní problémy žáka:……………………………………………………………………………….. 
 

Rodiče (zákonní zástupci): 
Jméno a příjmení matky:……………………………………………………………………….................................... 
Kontaktní telefon:………………………E-mail……………………………………………….................................... 
Jméno a příjmení otce:…………………………………………………………………………………………………………… 
Kontaktní telefon:………………….......E-mail………...........…………………………………………………………….. 
 

ZÁZNAMY O PŘÍCHODECH A ODCHODECH ŽÁKA 

 
DEN 

HODINA (od – do) 
ZPŮSOB ODCHODU (sám, 

v doprovodu rodičů…) 
Jméno a příjmení osoby: 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
   VE ŠKOLE (název, čas)  

Pondělí 
   

Úterý 
   

Středa 
   

Čtvrtek 
   

Pátek 
   

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami: 
1. Provoz ŠD:  

● Ranní provoz: pondělí–pátek od 6.00 do 7.30 hod. ve dnech školního vyučování. 
● Odpolední provoz: pondělí–pátek od 11.30 do 16.00 hod. ve dnech školního vyučování. 
● Řízená činnost ŠD dle ročního plánu ŠD: pondělí–pátek od 13:00 do 14:30 hod. V tento 

čas prosíme omezte vyzvedávání dětí ze ŠD, protože odchod dítěte by mohl narušit 
činnost oddělení. 

2. Poplatek za ŠD činí 160,- Kč měsíčně (vč. pitného režimu), tzn. 800,- Kč za pololetí. Pokud 
žák navštěvuje pouze ranní družinu, činí poplatek 50,- Kč měsíčně, tzn. 250,- Kč za 
pololetí.  

3. Včasné placení úplaty – splatná pololetně vždy září a únor do 20. dne daného měsíce. 
4. Docházka do ŠD je pro přihlášené žáky povinná. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, změny  

v docházce žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním 
lístku, sdělí rodiče vychovatelce ŠD písemně prostřednictvím SMS zprávy, či e-mailem 
(kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách školy). 

5. Seznámil/a jsem se s vnitřním řádem školní družiny. 
6. Dávám svůj souhlas ke zpracování a evidování osobních údajů mého dítěte pro potřeby ŠD  

a k využití fotografií, obrazových a zvukových záznamů mého dítěte za účelem prezentace 
ŠD. 
 

Datum: ______________            Podpis zákonného zástupce: _________________________ 


