
PŘIHLÁŠKA K PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZCE 

DO  ŠKOLNÍ  DRUŽINY (ŠD) A ŠKOLNÍHO KLUBU (ŠK) 

 Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy 

ŠKOLNÍ ROK…………………….. 
 

Jméno a příjmení žáka (žákyně): ……………………..………….................................  Třída:…………… 

Rodné číslo: …………………………                                                         ZP:…………………………… 

Bydliště:………………………………………………….                          Telefon:………………………. 

Upozornění na zdravotní problémy žáka:………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení otce: …………………………………………                Telefon: ……………………… 

Jméno a příjmení matky: ……………………………………….                Telefon: ……………………… 

 

Osoby oprávněné k vyzvedávání nezletilého žáka:      

1. zákonní zástupci (oba, jeden): ..………………………………………………………………………….. 

2. jiné osoby (zletilé) pověřené zákonnými zástupci 

    jméno, příjmení: …………………………………….………...           Telefon: ………………………… 

    jméno, příjmení: ………………………………………………           Telefon: ………………………… 

 

Cizí osoby se musí prokázat průkazem totožnosti ! Veškerou odpovědnost za nezletilého žáka přebírají 

osoby oprávněné k vyzvednutí žáka ze ŠD/ŠK se souhlasem zákonných zástupců nezletilého žáka.  

 

Zájmové vzdělávání v  I. pololetí zahájeno: ………………......….........ukončeno: ........................................... 

Zájmové vzdělávání v II. pololetí zahájeno: ………………......….........ukončeno: ........................................... 

 

Dáváme svůj souhlas se zveřejňováním fotografií a prací našeho dítěte na veřejnosti. 

 

Podpisy obou zákonných zástupců: ………………………………………………........................................ 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA K PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZCE 

DO  ŠKOLNÍ  DRUŽINY (ŠD) A ŠKOLNÍHO KLUBU (ŠK) 

 Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy 

ŠKOLNÍ ROK…………………….. 
 

Jméno a příjmení žáka (žákyně): .……………………..………………………............  Třída:…………… 

Rodné číslo: …………………………                                                         ZP:…………………………… 

Bydliště:………………………………………………….                          Telefon:………………………. 

Upozornění na zdravotní problémy žáka: ………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení otce: …………………………………………                Telefon: ……………………… 

Jméno a příjmení matky:………………………………………                  Telefon: ……………………… 

 

Osoby oprávněné k vyzvedávání nezletilého žáka:      

1. zákonní zástupci (oba, jeden): ..………………………………………………………………………….. 

2. jiné osoby (zletilé) pověřené zákonnými zástupci 

    jméno, příjmení: …………………………………….………...           Telefon: ………………………… 

    jméno, příjmení: ………………………………………………           Telefon: ………………………… 

 

Cizí osoby se musí prokázat průkazem totožnosti ! Veškerou odpovědnost za nezletilého žáka přebírají 

osoby oprávněné k vyzvednutí žáka ze ŠD/ŠK se souhlasem zákonných zástupců nezletilého žáka. 

 

Zájmové vzdělávání v  I. pololetí zahájeno: ………………......….........ukončeno: ........................................... 

Zájmové vzdělávání v II. pololetí zahájeno: ………………......…........ ukončeno: ........................................... 

 

Dáváme svůj souhlas se zveřejňováním fotografií a prací našeho dítěte na veřejnosti. 

 

Podpisy obou zákonných zástupců: ………………………………………………........................................ 

 



                                                           ROZSAH  DOCHÁZKY  DO  ŠD/ŠK 

 

 

Provoz ŠD: 6.00 – 7.40  i pro ŠK a nepřihlášené, 11.40 – 16.30                       Provoz ŠK:    11.40 – 15. 00 

 

Den od - do od - do od - do od - do od - do od – do  
Způsob odchodu 

žáka ze ŠD * 

Pondělí        

Úterý         

Středa        

Čtvrtek        

Pátek        

* Doplňte Sám – Sama nebo vyberte z možností 1, 2 v části Osoby oprávněné k vyzvedávání nezletilého žáka. 

 

 

Má-li být žák uvolněn ze ŠD/ŠK dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se žák předem prokázat 

písemným vyzváním rodičů na formuláři ŠD/ŠK. 

 

Po odchodu žáka ze ŠD/ŠK přebírají za žáka odpovědnost zákonní zástupci. 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem ŠD/ŠK. 

 

 

Datum: ………………….      Podpis obou zákonných zástupců: ………………………………………………… 
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Má-li být žák uvolněn ze ŠD/ŠK dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se žák předem prokázat 

písemným vyzváním rodičů na formuláři ŠD/ŠK. 

 

Po odchodu žáka ze ŠD/ŠK přebírají za žáka odpovědnost zákonní zástupci. 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem ŠD/ŠK. 

 

 

Datum: ………………….      Podpis obou zákonných zástupců: ………………………………………………… 

 


