
Pokyny k přihlášce do ŠD na školní rok 2022-2023: 

- Provoz ŠD je od 7.00 do 8.00 a od 11.30 do 15.00 

- Všichni žáci docházející pravidelně – denně- do školy  na vyučování, jsou zároveň i ve ŠD A PROTO POTŘEBUJÍ 

MÍT ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU.  

- Dodejte prosím vyplněnou přihlášku nejlépe v první den, kdy Vaše dítě přijde po prázdninách do školy. 

Přihlášku dejte paní vychovatelce/ asistentce ve třídě, kterou bude Vaše dítě navštěvovat. 

- Údaj v přihlášce:  

• Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD  (tabulka) – vyplníte podle Vašich aktuálních potřeb. Pokud bude 

odcházet ve 13.30, napíšete 13,30; pokud bude  odcházet ve 14.00, napíšete ve 14.00 atd. Čas se 

může během roku měnit, podle Vaší situace. 

• Dítě přijde poprvé do odpolední ŠD ……………………………… (pod tabulkou) – vyplňte, odkdy bude dítě 

ve ŠD. Děti jsou ve třídách dle rozvrhu vyučování, následně se spojují do odpoledních oddělení. Tyto 

údaje potřebujeme vědět, abychom mohli děti vhodně nakombinovat (rozdělit do oddělení). 

• Plná moc  (zadní strana přihlášky) – bez plné moci nemůžeme vydat dítě ze školy ani ze ŠD. Plnou 

moc můžete postupně doplňovat. 

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