
 

Přihláška do školní družiny pro školní rok ........./............ 
 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: ….................................................................................... 

 
  

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

 Třída: Datum narození Zdravotní pojišťovna 

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

                                                Trvalé bydliště (příp. přechodné) 

 

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

 

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

                      Jiná sdělení vychovatelkám (např. zdravotní omezení atp.): 

 

Datum zahájení a ukončení docházky (školní rok): ................................................................................... 

Zákonní zástupci: 

 Jméno a příjmení: Telefonní spojení Vztah k žákovi/žákyni   

   

   

 

Žák/žákyně odchází ze ŠD s doprovodem: 

 Jméno a příjmení: Telefonní spojení Vztah k žákovi/žákyni   

   

   

   

   

 



Odchody – příchody – přesuny (zodpovědnost) 

Ráno - žák/žákyně přichází do ŠD individuálně (od 6:00 do 7:30) a odchází na vyučování v doprovodu 

pedagogického pracovníka (7:40 hod.) 

Po vyučování: žák/žákyně přichází do ŠD po skončení vyučování v doprovodu (1. třída), starší děti bez 

doprovodu pedagogického pracovníka. 

Žák/žákyně bude odcházet ze ŠD sám/sama:       Ano  -  Ne 

 

Ranní provoz       Pravidelně     Nepravidelně 

 

Byl / Byla jsem seznámen/a s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu, který je k nahlédnutí na 
webových stránkách školy https://zszlutice.edupage.org/ či na chodbě školní družiny. 
  
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace je správcem osobních údajů. 
Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na https://zszlutice.edupage.org/privacy/. 
 
Přihlašuji uvedeného žáka do školní družiny a prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v přihlášce, jsou 
pravdivé. 
 
 
Datum a podpis zákonného zástupce: .................................................... 

 

 
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo 

zastupovat žáka při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká žáka a jeho zájmů. Při 

právním jednání vůči žákovi, který není způsobilý ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce žáka, který bude 

jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti žáka sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

https://zszlutice.edupage.org/privacy/

