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Školní družina při Základní škole a mateřské škole Hovorčovice,  

příspěvková organizace 

Revoluční č. 903, 250 64 Hovorčovice 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY  

Pro školní rok 2020/2021 

 

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

Zdravotní pojišťovna (název, kód): …………………………………………………………………... 

Trvale bytem: ………………………………………………………………………………………… 

Omezení v rámci zdravotního stavu a případná podpůrná opatření: …………………………………. 

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

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

 

Jméno a příjmení otce …...........................................................Telefon …........................................... 

E-mail: 

 

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

E-mail: 

 

 

ZÁZNAM O SOUHLASU SE SAMOSTATNÝM ODCHODEM DÍTĚTE ZE ŠD 

Od uvedeného času za dítě přebírám plnou zodpovědnost. 

 

Den Hodina Změna od 

…................. 

Změna od 

…………… 

PONDĚLÍ    

ÚTERÝ    

STŘEDA    

ČTVRTEK    

PÁTEK    

 

 

 

V případě, že dítě odchází po obědě a tedy v tento den mimořádně nenastoupí do školní 

družiny, bude: 

a) Odcházet samo 

b) V doprovodu rodičů event. zmocněných osob dle seznamu níže 
Zakroužkujte vhodnou odpověď 
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ZMOCNĚNÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE V DRUŽINĚ 

(§ 31 NOZ) 

 

V souladu s ustanovením hlavy II, pododdíl 3 - rodičovská odpovědnost, zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění  

 

Tímto pověřuji: 

Jméno a příjmení pověřené osoby, datum narození, telefonní kontakt, vztah k dítěti: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

k odvádění dítěte ze školní družiny ZŠ Hovorčovice po dobu školního roku 2020/2021. 

 

Jsem si vědom/a, 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. 

 

 

Svým podpisem zákonný/í zástupce/i ztvrzuje/í: 

1) že všechny skutečnosti, které uvedl/i v Zápisovém lístku jsou pravdivé.  

2) že přihlašuji své dítě k pravidelné denní docházce. 

3) pokud je vyplněn i Záznam o souhlasu se samostatným odchodem dítěte ze ŠD, to, že od 

doby odchodu z družiny nese/ou plnou odpovědnost za své dítě. 

4) že byl/i seznámen/i s Vnitřním řádem školní družiny ZŠ Hovorčovice pro aktuální školní 

rok.   

 

V Hovorčovicích dne: …..................................................................................................................... 

 

 

Podpis/y zákonného/ých zástupce/ů: ................................................................................................ 


