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PŘIHLÁŠKA 
do školní družiny pro školní rok _________ /_________ 

 

ZŠ BÍTOVSKÁ si je vědoma dodržováním zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Příjmení, jméno dítěte: ___________________________________________________________ 

Datum narození: __________________________  Třída: ________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ___________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna:  _______________________________________  Kód ZP:  __________ 

Zdravotní problémy:  ___________________________________________________________ 

 

Příjmení, jméno matky: ___________________________________________________________ 

Telefon: _________________________  E-mail: ___________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ___________________________________________________________ 

Příjmení, jméno otce: ___________________________________________________________ 

Telefon: _________________________  E-mail: ___________________________  

Místo trvalého pobytu:  ___________________________________________________________ 

Žádám o přijetí svého syna/dcery  k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu po dobu 

nejméně 5 po sobě jdoucích měsících) 

  k pravidelné docházce (nejméně 1x za 2 týdny po dobu nejméně 5 po 

sobě jdoucích měsících)    

  k nepravidelné docházce (v jiném rozsahu než je uvedeno výše)  
Školní družina (dále jen ŠD) je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. ŠD je součástí 
Základní školy Bítovská. Organizuje zájmové vzdělávání především pro žáky přihlášené k pravidelné denní 
docházce. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací 
činností včetně možnosti přípravy na vyučování, příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací 
činností včetně možnosti přípravy na vyučování a využitím otevřené nabídky spontánních činností. Zájmové 
vzdělávání probíhá ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Provoz ŠD může ředitelka po 
projednání se zřizovatelem v době školních prázdnin přerušit.  

Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, stvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými 
podmínkami: 

1. Ranní provoz: od 7:00 do začátku vyučování 
2. Odpolední provoz: Po – Pá od ukončení  výuky do 17:30 hod. 
3. Vyzvedávání a odchod žáka ze školní družiny je možný kdykoli. 
4. Přesný čas odchodu dítěte ze školní družiny uveďte do záznamu o propouštění ze ŠD v Zápisním lístku  

ŠD, který je nedílnou přílohou této přihlášky.  
5. Včasné placení poplatku za školní družinu – výše poplatku je stanovena na 300,- Kč/měsíc. Poplatek se 

hradí vždy za jedno pololetí ve výši 1.500,- Kč. Úhradu poplatku proveďte bezhotovostním převodem na 
číslo účtu školy (č. ú. 2000837379/0800). Variabilní symbol platby je identifikační kód, který dítě obdrží 
na začátku školního roku. 

6. Mimořádný odchod dítěte ze školní družiny, nebo jeho vydání jiné než pověřené osobě bude povolen 
pouze na základě písemné žádosti rodičů – telefonická žádost je nepřípustná. 

7. Podpisem této přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Řádem školní družiny. 

        Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů. 

V _______________ dne ________________         _________________________ 

podpis zákonného zástupce 


