
Přihláška je doručována: 
Mgr. Jan Voborník
Masarykova základní škola Broumov, Komenského 312, okres Náchod 
IČO 00857742

Přihláška zákonného zástupce k přijetí dítěte, žáka k pravidelné docházce do školní
družiny na školní rok 20 /20

Dítě, žák :

Jméno a příjmení

Datum narození

Místo trvalého pobytu
ulice a č.p., PSČ, obec

Zákonný zástupce dítěte/žáka nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě v pěstounské péči

Jméno a příjmení

Místo trvalého pobytu 
ulice a č.p., PSČ, obec

*telefon

*email

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu):

Beru  na  vědomí,  že  přijetí  dítěte  do  školní  družiny  končí uplynutím školního  roku,  na  který  je
přihláška podána.
Dále jsem srozuměn/a s tím, že součástí  této přihlášky k činnosti  družiny je písemné sdělení zákonných
zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte z družiny - tzv. zápisní lístek. Zápisní lístek
včetně generálního souhlasu zákonného zástupce pro pověřenou osobu vyplním na začátku školního roku se
zahájením docházky žáka do školní družiny, případné změny včas nahlásím a do zápisního lístku písemně
zaznamenám.

V   dne: 

         __________________________
                                                                                                             podpis zákonného zástupce

* nepovinný údaj

Vyplní škola:

Datum doručení: ____________________  
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