
Základní škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace 

Záchlumí 32, 349 01 Stříbro, IČO 70982422, www.zszachlumi.cz 

 

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině 

pro školní rok 2022/2023 

Žák 

Jméno a příjmení  

Datum narození  Třída  

Trvalé bydliště  

Kontaktní adresa (není-li shodná s trvalým bydlištěm)  

 
Důležitá sdělení 
 
(zdravotní problémy, nemoci, alergie, skutečnosti důležité pro 
zájmové vzdělávání) 

 

 
 

  

Zákonní zástupci Matka Otec 

Jméno a příjmení   

Adresa pro doručování písemností 
(není-li shodná adresou žáka) 

  

Telefonní kontakty   

E-mail   

 

Přihlašuji svého syna/svou dceru do školní družiny při Základní škole Záchlumí, okres Tachov, přísp. org. 

Záznamy o docházení a odcházení žáka/žákyně do ŠD 

Den Ranní  družina 
(ano A / ne N) 

Hodina odchodu Způsob odchodu 
(sám S /doprovod D) 

Změna od…. Změna od... Změna od…. 

Pondělí       

Úterý       

Středa       

Čtvrtek       

Pátek       

 

Osoby oprávněné vyzvedávat žáka/žákyni ze ŠD (včetně zákonných zástupců) 

Jméno a příjmení Vztah k žákovi Poznámka 

   

   

   

   

   



 

Úhrada platby za zájmové vzdělávání v ŠD 

Platba za ŠD:  100,- / měsíc 

Platba se provádí na základě obdrženého platebního předpisu 1x/pololetí, ve výjimečných případech na základě domluvy jinak. 

Platbu je možné uhradit poukázáním na bankovní účet školy, případně v hotovosti. 

V případě opakovaného nezaplacení úhrady platby za školní družinu může být po písemném upozornění zákonných zástupců 
žák/žákyně  z docházky do školní družiny vyloučen/a ředitelkou školy.  

 

Upozornění rodičům: 

Zákonný zástupce je informován o provozu ŠD, o právech a povinnostech pedagogů, žáků i zákonných zástupců vyplývajících z 
obsahu školního řádu a vnitřního řádu ŠD. 

 

Změny ve způsobu odchodu žáka/žákyně v době kratší než 15 kalendářních dnů sdělí zákonný zástupce vychovatelce školní 
družiny písemně nejpozději v den požadované změny. 

Má-li být žák/žákyně uvolněn/a z družiny v jiný čas než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat písemným 
vyzváním rodičů. Na telefonickou výzvu nebude brán zřetel. 

Změny způsobu odchodů delších než 15 pracovních dní je nutno uvést ve formě změny údajů v této přihlášce. 

 

Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali včas. 

 

Odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku se provádí písemně. 

 

Základní škola Záchlumí je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na webové stránce školy. Dávám svůj souhlas 

základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení k GDPR. 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní 

dokumentace a psychologických vyšetření. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou 

se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení k GDPR. 

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé. 

 

 

Dne: Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2022/2023 bylo ředitelkou školy schváleno dne: 

 

  

 Podpis a razítko ředitele školy: 


