
Školní družina při Základní a mateřské škole Neslovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 

Hlavní 71 Neslovice 

Zápisní lístek do školní družiny, zájmového útvaru pro 

školní rok ………………… 

Jméno a příjmení žáka…………………………………………………….. Státní občanství……………… 

Rodné číslo……………………………………………..Místo narození………………………………………….  

Bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Třída………….       Škola:(vyplňují žáci jiné školy)…………..…………………………………………………………… 

Pojišťovna………………………………….. Jméno praktického lékaře……………………………………… 

Upozornění na zdravotní problémy: ( alergie, …)………………………………………………………….. 

Tel. číslo žáka……………………………… E- mail žáka……………………………………………………………. 

Jméno matky ……………………………………………………. tel. číslo…………………………………………… 

E- mail:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno otce ………………………………………………………tel. číslo……………………………………………… 

E- mail:………………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostupnosti obou rodičů lze kontaktovat:  

Jméno: ……………………………………………………  tel. číslo:…………………………………………………. 

Žák bude odcházet sám ANO – NE, v případě že ne, vypište kdo může dítě vyzvednout          

( rodiče, sourozenci, prarodiče, sousedé) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Má-li být žák uvolněn ze školní družiny v jiném čase než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se žák 

předem prokázat písemným vyzváním rodičů.  Dále si dítě mohou vyzvednout jen rodiče a lidé zapsaní 

v zápisním lístku.  Na telefonní a SMS omluvenky nesmíme reagovat.   V rámci ŠD se nemusíme pohybovat jen 

v prostorách školy, z tohoto důvodu si zavolejte vychovatelce,  jestliže si přijedete pro dítě v jinou dobu, než je 

doba určená k vyzvednutí žáka.  Při změně docházky, vyplňte formulář záznam o změně. 

Žák bude navštěvovat školní družinu pravidelně po- pá  ANO - NE, pravděpodobný čas odchodu………………….., 

jen některé dny v týdnu: ANO- NE ……………………………. jen zájmové útvary: ANO- NE 

Datum: …………………………………………………………….             Podpis…………………………………… 



Vážení rodiče, něco málo k organizaci školní družiny v příštím školním roce 2016/2017 

Oddělení ve školní družině zůstanou ve stejném počtu, jen děti vyšších ročníků nebudou dělené do 

kroužků, jak tomu bylo v minulosti, ale budou si moci kroužek vybrat podle svého zájmu. V opačném 

případě budou ve školní družině.  Děti mohou navštěvovat  kroužky a zájmové útvary  v rámci celé 

organizace, to znamená,  že děti z Neslovic  mohou navštěvovat kroužky v Tetčicích a naopak, za 

jednu úplatu školného.  Přepravu dětí mezi kroužky si organizují rodiče, v této době za děti 

zodpovídají rodiče. Žák může odcházet sám a do kroužku i sám přicházet, nebo si jej mohou 

vyzvednout rodiče, případně rodiče spolužáků,  ale děti budou vydány jen osobám zapsaným 

v zápisním lístku.  

Rodiče se do kolonky vyzvedávání nezapisují, ti mají právo své dítě si vyzvednout kdykoli.  Jen 

z důvodu organizace programu bychom rádi dodrželi jednotný čas vyzvedávání a odchodu dětí do 13 

hodin, nebo až od 15 hodin. V případě že naléhavě potřebujete jiný čas, napište to dítěti do deníčku 

nebo  konzultujte s vychovatelkou, budeme se vám snažit vyjít vstříc a dítě zůstane ve škole, 

například v jiném oddělení.  Čtvrtky jsou vyhrazeny na vycházky  a společné akce, tento den se do 

školy vracíme mezi 15 – 15:15 hodin.  V případě jakékoli změny si vyžádejte  formulář pro změnu 

docházky, nebo si jej stáhněte ze stránek školy. Každý odchod, který se liší od zápisního lístku  musí 

být dán písemně, nebo si dítě vyzvedněte  osobně. Dítě nemůžeme nechat odejít samo domů pouze 

na základě telefonického hovoru.  Žáka můžeme vydat jen osobě zapsané v zápisním lístku, nebo 

změnu zapište do deníčku.   V případě, že dítě nemůžete vyzvednout do konce školní družiny  

z důvodu nenadálé události, informujte neprodleně vychovatelku telefonicky.  

Poplatek za školní družinu:  

Školné za školní družinu bude jako loni v částce 100,- Kč měsíčně. 

Přihlášením do jakéhokoli kroužku školní družiny se zavazujete platit školné. Změnou pro nastávající 

školní rok bude, že školné se bude hradit pololetně.  Další změnou bude půlroční poplatek na 

materiál v těchto kroužcích:  Dílny …..150 Kč  

                                                     Vaření……150 Kč 

                                                     Šití …………150 Kč 

                                                     Rukodělky…..100 Kč 

                                                     Keramika …….400 Kč 

Tyto peníze jsou určené na materiál výrobků, které si děti odnesou domů a v přepočtu vychází 

  za 1 hodinu kroužku mezi  4- 14 Kč.   

 

 

 

 



NÁVRATKA –přehled zájmových útvarů 

Jméno a příjmení ………………………………  

Třída …………….ve školním roce 2016/2017 

Vyplněnou návratku prosím odevzdejte do konce června 

Zájmové kroužky  v Neslovicích 

 

Kroužek pro třídu 
 
vyučující 

 
Pravděpodobný  
den 

Pravděpodobný 
čas 

zájem  
ANO - NE 

 
Dílna 3,4,5 

Mgr Petr 
Soldán 

Pondělí 
úterý  

 

 
Vaření 3,4,5 

 Alexandra 
Kučová 

pondělí 
úterý  

 

 
Aerobik 

Noví uchazeči 
Rebelky 

Aneta 
Strádalová Pondělí 

16 -16:45 
17 – 17:45 

 

 

Aerobik  

Princezny 
Lentilky 
Melody 

Mgr. Petra 
Strádalová 

Úterý 
Úterý 
pátek 

16 – 16:45 
17 – 17:45 
17 – 17:45 

 

 
Počítačový kroužek 1,2,3 

Mgr. Petra 
Jonášová 

Úterý 
středa  

 

 Rukodělky  0,1,2  Středa   

 
Rukodělné činnosti 3,4,5 

Mgr. Milada 
Pavlišová Čtvrtek  

 

 Všestrannost, 
gymnastika Sokol  0,1,2,3,4,5 

Mgr. Jarmila 
Sklenářová Středa  

 

 
Sportovky 3, 4,5 

Mgr. Petr 
Soldán Čtvrtek  

 

 
Včelařský kroužek  3,4,5 

Ing. Zdeněk 
Kraus  Pátek  

 

 
Učíme se šít 3,4,5 

Andrea 
Matoušková  Pátek  

 

 

Zájmové kroužky v Tetčicích 

 
Kroužek pro třídu vyučující 

Pravděpodobný  
den 

Pravděpodobný 
čas 

 

 Keramický kroužek 
Tetčice 0,1,2,3,4,5 

Mgr. Milada 
Hostinská 

 
 

  

 Dramatický kroužek 
Tetčice 0,1,2,3,4,5   

  

 Vaření Tetčice  2,3 Veronika Králíková    

 Pohybové hry 0,1,2,3,4     

 
Počítačový  kroužek 1, 2, 3 

Mgr. Petra 
Jonášová  

  

 

 



 

Náboženství 

 Místo  Pro třídu vyučující Chodí a bude 
pokračovat 

zájem 

 Neslovice 1,2,3,4,5 Mgr. Jiří Paleček   

 Tetčice 1,2,3 Mgr. Marie Krajsová   

Zájmové útvary organizované ZUŠ Ivančice v prostorách školy Neslovice 

 Název oboru třída vyučující Pravděpodobný 
den 

Přihlášen - 
navštěvuje 

Mám zájem 

 ZUŠ – hudební obor - 
klavír 1-5třída Jan Telecký Úterý 

  

 ZUŠ – hud. obor –dech. 
nástroje 1-5třída 

Jaroslav 
Hadrava Úterý 

  

 ZUŠ – hudební nauka 1-5třída     

 ZUŠ – hudební obor - 
klavír 1-5třída   

  

 ZUŠ výtvarný obor 2. - 5. třída Libuše Smutná  Pátek   
Zájemci o ZUŠ budou kontaktováni 1.9.2016, ale tato škola je výběrová a jsou každoročně doplňována jen volná místa. O 

zařazení do výuky rozhoduje vedení ZUŠ., proto zájmem o obor, nejste automaticky přihlášeni.  

Skaut ABS Neslovice 

Zájemci budou kontaktováni a pozváni na zahajovací oheň, kde se dozvíte vše o schůzkách a jejich 

termínech, popřípadě rádi odpovíme na další dotazy. 

třída Chodím a bude pokračovat Mám zájem 

0.-5. třída  
 

 

Obec KRATOCHVILKA  - Kroužek pinpongu 

třída Na Kratochvilce V Neslovicích 

2. – 5. třída   

Návrh jiného kroužku, který by žáka zaujal a není obsažen v nabídce: 

Pro rodiče a prarodiče:  

Mohu nabídnout zajímavou aktivitu v rámci školní družiny 

Zajímavá ukázka, beseda : 

Měl bych zájem o pravidelné vedení kroužku s tematikou: 

Nabízím pomoc při organizování akcí: 

Upozornění na zajímavé výlety, nebo akce: 

Děkujeme předem za vaše návrhy a připomínky. 

 


