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PŘIHLÁŠKA 
do letní školní družiny v období 1. – 26. 8. 2022 

Družina bude v provozu pouze za podmínky, že na každý týden bude v oddělení ŠD přihlášeno 
alespoň 20 žáků. 
 

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

Příjmení, jméno (žáka): ___________________________________________________________ 

Datum narození: ___________________  Zdravotní pojišťovna:  __________________ 

Místo trvalého pobytu:  ___________________________________________________________ 

ZŠ, kterou žák navštěvuje ___________________________________________________________ 

Zdravotní problémy:  ___________________________________________________________ 

 

Příjmení, jméno matky: ___________________________________________________________ 

Telefon: _________________________  E-mail: ___________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ___________________________________________________________ 

Příjmení, jméno otce: ___________________________________________________________ 

Telefon: _________________________  E-mail: ___________________________  

Místo trvalého pobytu:  ___________________________________________________________ 

Přihlašuji své dítě k pobytu v LŠD v termínu:   

Týden Ano Ne 

1. – 5. 8. 2022   

8. – 12. 8. 2022   

15. – 19. 8. 2022   

22. – 26. 8. 2022   

 

Jména oprávněných osob k vyzvedávání dítěte z LŠD: 

1. __________________________________  2. ___________________________________ 

3. __________________________________  4. ___________________________________ 

5. __________________________________  6. ___________________________________ 

Žák může odcházet samostatně (uveďte přesný čas odchodu). V případě samostatného odchodu 

přebírám plnou odpovědnost za žáka. 

Pondělí _________  Úterý _________  Středa __________ Čtvrtek __________ Pátek ____________ 

 
1. Provoz: od 7:30 do 16:00. 
2. Žák musí před prvním vstupem do školní budovy odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez něj 

mu nebude vstup do letní družiny umožněn. 
3. Do družiny může docházet žák, který nejeví známky akutního onemocnění. 
4. Vyzvedávání a odchod žáka ze školní družiny je možný od 12:30 kdykoli. 
5. Žáka vyzvedává zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba, uvedená na této přihlášce. 



 

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 
 

 

+420 261 261 887 skola@zsbitovska.cz IČ  45242810 IZO  045242810                       
+420 261 262 215 www.zsbitovska.cz DIČ CZ45242810 RIPO 600037053 

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. Jednorázový poplatek za LŠD činí 300 Kč za žáka a je splatný nejpozději k termínu podání přihlášky. 
8. Vrácení poplatku za letní družinu pouze z důvodu nemoci žáka (potvrzení od lékaře). 
9. Vrácení poplatku za obědy pouze z důvodu nemoci žáka (potvrzení od lékaře). 
10. Podpisem této přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní družiny. 

 

Pokud nebude mít žák uhrazeno stravné a poplatek za ŠD nejpozději do 31. 5. 2022, nebude do LŠD 

přijat. 

 

        Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů. 

 

 

 

V _______________ dne ________________         _________________________ 

podpis zákonného zástupce 


