
Školní družina při Základní škole Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace 
 
 

SOUHLAS SE SAMOSTATNÝM ODCHODEM DÍTĚTE DO/Z KROUŽKU/Ů/ 

ŠKOLNÍ ROK ……….……………………. 

Já ……………………………………………………….,………………………………………………………………………………… zákonný zástupce, souhlasím s tím,  

aby můj syn/dcera ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………........................  

samostatně odcházel/a/ na oběd (zakroužkujte):   ANO  NE 
samostatně odcházel/a/ do kroužku (zakroužkujte):   ANO  NE 
  
1/ Termín kroužku (zakroužkujte):     PO ÚT ST ČT PÁ  
 
Čas odchodu: …………………………… Kroužek: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Po skončení kroužku přichází samostatně zpět do kmenového oddělení ŠD: ANO  NE 
V případě, že kmenové oddělení bude mimo budovu ŠD, žák (yně) čeká v jiném, přítomném oddělení ŠD, kde nahlásí 
svůj příchod vychovatelce. Během této doby dodržuje řád ŠD. 
Jsem si vědom (a), že v době samostatných přechodů družina za dítě nezodpovídá. V případě, že se dítě po 
ukončení kroužku již nevrací zpět do ŠD, přebírám za něj plnou právní odpovědnost. 
 
 2/ Termín kroužku (zakroužkujte):     PO ÚT ST ČT PÁ  

 
Čas odchodu: …………………………… Kroužek: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Po skončení kroužku přichází samostatně zpět do kmenového oddělení ŠD: ANO  NE 
V případě, že kmenové oddělení bude mimo budovu ŠD, žák (yně) čeká v jiném, přítomném oddělení ŠD, kde nahlásí 
svůj příchod vychovatelce. Během této doby dodržuje řád ŠD. 
Jsem si vědom (a), že v době samostatných přechodů a samostatných odchodů z kroužků, družina za dítě 
nezodpovídá. 
 
3/ Termín kroužku (zakroužkujte):     PO ÚT ST ČT PÁ  
 
Čas odchodu: …………………………… Kroužek: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Po skončení kroužku přichází samostatně zpět do kmenového oddělení ŠD: ANO  NE 
V případě, že kmenové oddělení bude mimo budovu ŠD, žák (yně) čeká v jiném, přítomném oddělení ŠD, kde nahlásí 
svůj příchod vychovatelce. Během této doby dodržuje řád ŠD.  
Jsem si vědom (a), že v době samostatných přechodů a samostatných odchodů z kroužků, družina za dítě 
nezodpovídá. 
 

4/ Termín kroužku (zakroužkujte):     PO ÚT ST ČT PÁ  
 
Čas odchodu: …………………………… Kroužek: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Po skončení kroužku přichází samostatně zpět do kmenového oddělení ŠD: ANO  NE 
V případě, že kmenové oddělení bude mimo budovu ŠD, žák (yně) čeká v jiném, přítomném oddělení ŠD, kde nahlásí 
svůj příchod vychovatelce. Během této doby dodržuje řád ŠD.  
Jsem si vědom (a), že v době samostatných přechodů a samostatných odchodů z kroužků, družina za dítě 
nezodpovídá. 
 

UPOZORNĚNÍ: končí-li kroužek v 16:30, dítě se do ŠD již nevrací! 

 
V Ostravě dne ………...................................     …………………………………………..………………………………………... 

          Podpis zákonného zástupce 
 


