
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace 

 

        ŽÁDANKA -  MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA V ODCHODU ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Tímto požaduji, aby můj syn/má dcera ………….................................................................. 
 

z oddělení ........................................ dne .................................  v …….......................  hodin  
 

ze školní družiny odešel/odešla: 
 

 sám/sama 
 

 v doprovodu jiné zplnomocněné osoby (neuvedené na přihlášce do ŠD)  
 

Příjmení a jméno osoby ………………………………………………….. datum narození ……………………. 

Pověřená osoba se musí prokázat dokladem totožnosti. 
 

Od chvíle předání dítěte (odchodu dítěte) za něj přebírám právní zodpovědnost. 

 

                                                                                 ........................................................... 

                                                                                         Podpis zákonného zástupce 
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