
Školní družina při Základní škole, Praha 4, Na Chodovci 54 

 
Přihláška do školní družiny pro školní rok 2022/2023 
 
Jméno žáka: …………………………………………………………….. Třída: …………...... 

Datum narození: ………………………………………………………………………………. 

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

Jméno otce (zák. zástupce) ……………………………………….……………………………. 

Tel. č.: ……………………………………… E-mail: …………………………………………. 

Jméno matky (zák. zástupce) ……………………………………………………………….…. 

Tel. č.: ……………………………………… E-mail: …………………………………………. 

Sourozenci v ŠD (jméno, třída): ……………………………………………………………… 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: ...………………………………………………… 

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

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

Poplatek za školní družinu ve školním roce 2022/2023 činí 300,- Kč za měsíc.  
Poplatek se hradí dopředu do 20. v měsíci na následující měsíc.  
Úhrada za září musí být provedena do 20. září zároveň s poplatkem na měsíc říjen. 
Úhradu je možné provést za více měsíců najednou, preferujeme úhradu za pololetí nebo celý školní 
rok. V případě zavedení měsíčního trvalého příkazu, omezte platnost do května. 
Zákonný zástupce žáka bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude uhrazen poplatek za školní 
družinu do 20. dne měsíce na měsíc následující, bude ukončena docházka přihlášeného žáka do ŠD 
k poslednímu dni měsíce, za který byla úhrada zaplacena.  
Poplatek za ŠD lze uhradit na účet školy č. 68740339/0800, v.s. 81, specifický symbol žáka v ŽK 
(platí 1 školní rok), do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu  
nebo hotově do pokladny v kanceláři školy. 
 

Datum:……………………................   Docházka do ŠD od   1.9.2022 

Podpis (matky, otce, zák. zástupce): ……………………………………………………………. 

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

Zde odstřihněte – platební údaje pro rodiče 

Poplatek za školní družinu ve školním roce 2022/2023 činí 300,- Kč za měsíc.  
Poplatek se hradí dopředu do 20. v měsíci na následující měsíc.  
Úhrada za září musí být provedena do 20. září zároveň s poplatkem na měsíc říjen. 
Úhradu je možné provést za více měsíců najednou, preferujeme úhradu za pololetí nebo celý školní 
rok. V případě zavedení měsíčního trvalého příkazu, omezte platnost do května. 
Zákonný zástupce žáka bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude uhrazen poplatek za školní 
družinu do 20. dne měsíce na měsíc následující, bude ukončena docházka přihlášeného žáka do ŠD 
k poslednímu dni měsíce, za který byla úhrada zaplacena.  
Poplatek za ŠD lze uhradit na účet školy č. 68740339/0800, v.s. 81, specifický symbol žáka v ŽK 
(platí 1 školní rok), do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu  
nebo hotově do pokladny v kanceláři školy. 



 

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny 

Den Hodina Změna 
od …… 

Změna 
od …… 

Změna 
od …… 

Poznámka, zda dítě bude odcházet 
z družiny samo nebo v doprovodu 
(rodičů, sourozenců apod.) 

Pondělí 
     

Úterý 
     

Středa 
     

Čtvrtek 
     

Pátek 
     

 

Upozornění zákonným zástupcům žáků: 

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se 
předem prokázat písemným sdělením (vyžádáním) zákonných zástupců. 


