
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

www.mladezka.cz 

 

 
 
Jméno a příjmení………………………………………………...datum narození…………………….. 

 

Sourozenci v ŠD (z důvodů slevy)…………………………............................……………………….. 

 

Den Čas odchodů 

Pondělí   

Úterý  

Středa  

Čtvrtek  

Pátek  

 

Ranní ŠD:   ANO NE (dny)……………………………………………………………... 

Odchází sám/sama: NE ANO (doprovod)………………………………………………………. 

Zdravotní problémy: ……………………………………………………………………………….. 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni seznámit se s vnitřním řádem ŠD, týdenní skladbou a školním vzdělávacím programem ŠD 

v den nástupu dítěte do ŠD. 

V Havířově………………………podpis zákonného zástupce…………………………………………. 

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

Informace pro rodiče 
 Vedením ŠD je pověřena vedoucí vychovatelka Bc. Alice Zuzaníková, email alice.zuzanikova@zsmladeznicka.cz,  

tel. 603 763 575. 

 Zařazení žáka do ŠD – dětského klubu rozhodne na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a v závislosti na 

kapacitě ŠD dítěte k zájmovému vzdělávání ředitel školy. Zařazení žáka je od 1. září 2023. Žádost se podává v termínu 

do 31. 8. 2023. Vyrozumění o zařazení/nezařazení žáka do ŠD- dětského klubu vydá škola po nástupu žáka do školní 

družiny. 

 Výše poplatku je 200,-Kč a za každého dalšího sourozence 100,- Kč. Rodiče jsou povinni poplatek uhradit předem 

(nejpozději poslední den předcházejícího měsíce) na účet: 27-2888900237/0100, var. symbol - je přidělené 

číslo………….  
 Pokud není poplatek zaplacen v termínu a dlužná částka dosáhne 400,-Kč, vedoucí vychovatelka o tomto faktu uvědomí 

ředitele školy. ŘŠ může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD - dětského klubu. 

 Poplatek za přihlášené dítě škola vrací pouze v případě, že je ŠD uzavřena (podrobnosti v Dodatku č. 3 Vnitřního řádu 

ŠD). Výpočet a vrácení případně převedení částky na další období proběhne vždy na konci pololetí. 

 V den nástupu dětí do ŠD - dětského klubu jsou rodiče povinni seznámit se s vnitřním řádem, týdenní skladbou a se 

Školním vzdělávacím programem ŠD. Telefonní kontakt na vychovatelky: webové stránky ŠD 

 ŠD je v provozu před zahájením vyučování od 6:00-8:00 (popř. 8:45), odpoledne po vyučování od 11:35 – 17:00. Děti ze 

ŠD - dětského klubu odcházejí dle údajů uvedených v Záznamech o uvolnění dítěte ze školní družiny, nebo je přebírají 

zákonní zástupci, popřípadě jiné oprávněné osoby od vychovatelky (viz přihláška). 

 Odchod dětí ze ŠD - dětského klubu nelze provádět na základě tel. domluvy, pouze na základě písemné žádosti rodičů, 

kterou žák odevzdá vychovatelce před odchodem. (vzor žádosti je možno vyzvednout u vaší vychovatelky). Rodiče 

jsou povinni vyzvednout si dítě nejpozději do 17:00. V případě nevyzvednutí dítěte do stanovené doby zůstává 

vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů a nahlásí toto řediteli školy. 

 Všechny děti jsou prokazatelně poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. 

 

   Podpis zákonného zástupce ………………………………… 
Poznámka: 

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v době uvedené na zápisním lístku, musí se prokázat písemným sdělením, 

které obsahuje datum, čas odchodu a podpis rodičů. 

mailto:alice.zuzanikova@zsmladeznicka.cz

