
ZŠ a MŠ Pustiměř, Pustiměř 207, 683 21 Pustiměř 
 
 
Příloha k zápisnímu lístku 
Příloha č. 1 – RANNÍ ŠD 
 
 
Přihlašuji svého syna/svou dceru ……………………………………….…………………………………, 

žáka/žákyni …………… třídy, k pravidelné docházce do ranního provozu ŠD ve dnech:  

 

pondělí ano ne 

úterý ano ne 

středa ano ne 

čtvrtek ano ne 

pátek ano ne  

 

Přihlášení na jednotlivé dny je závazné. 

Nepřítomnost dítěte je nutné oznámit na tel. +420 604280183, a to v době od 6:15 do 7:00. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsme byli obeznámení s tím, že žáky prvních tříd předávají rodiče 

vychovatelce osobně.  

 

V Pustiměři, dne …………………………  

 

…………………………………………. 
podpis zákonného zástupce 

 
 
 
  



ZŠ a MŠ Pustiměř, Pustiměř 207, 683 21 Pustiměř 
 
 
Příloha k zápisnímu lístku 
Příloha č. 2 – základní informace 
 
Byl (a) jsem seznámena se směrnicemi a vnitřním řádem školní družiny. 

 

V Pustiměři, dne …………………….. 

 

………………………..……………….. 
podpis zákonného zástupce 

 
 

 
 
 
Upozornění 

 

Vychovatelky ŠD nezodpovídají za odchody a příchody dětí do zájmových kroužků a s tím 

související samostatné odchody na oběd do školní jídelny a samostatné příchody těchto dětí 

zpět ze školní jídelny do své kmenové třídy školní družiny. 

 

………………………..……………….. 
podpis zákonného zástupce 

 
 
 
 

 
  



ZŠ a MŠ Pustiměř, Pustiměř 207, 683 21 Pustiměř 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Omluvenka 

 

Žádám o omluvení mého syna/mé dcery ………………………………………………………………… 

ze školní družiny dne …………………….. v …………………… hodin. 

Od této doby přebírám za dítě plnou zodpovědnost. 
 

………………………..……………….. 
podpis zákonného zástupce 

 

Omluvenka 

 

Žádám o omluvení mého syna/mé dcery ………………………………………………………………… 

ze školní družiny dne …………………….. v …………………… hodin. 

Od této doby přebírám za dítě plnou zodpovědnost. 
 

………………………..……………….. 
podpis zákonného zástupce 

 

Omluvenka 

 

Žádám o omluvení mého syna/mé dcery ………………………………………………………………… 

ze školní družiny dne …………………….. v …………………… hodin. 

Od této doby přebírám za dítě plnou zodpovědnost. 
 

………………………..……………….. 
podpis zákonného zástupce 
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