
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE 
Nad Školou 560, 386 01 Strakonice 

Přihláška do školní družiny pro školní rok …………/………… 

Jméno a Příjmení žáka:  ......................................................................................... Datum narození: .........................  

Adresa pobytu:  ......................................................................................................................... Třída: .........................  

Další informace: .............................................................................................................................................................  
údaje o znevýhodnění dítěte (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné vývojové poruchy chování, 

souběžné postižení více vadami, autismus, mimořádné nadání, poskytovaná podpůrná opatření, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání) 

Příjmení a jméno 1. zákonného zástupce:  ...................................................................................................................  

Kontaktní telefon:  .........................................................................................................................................................  

Příjmení a jméno 2. zákonného zástupce:  ...................................................................................................................  

Kontaktní telefon:  .........................................................................................................................................................  

Příjmení a jméno další kontaktní osoby:  ....................................................................................................................  

Kontaktní telefon:  .........................................................................................................................................................  

Záznamy o uvolnění účastníka ze školní družiny 

 
účastník 

odchází sám 
čas odchodu 

(odchází-li sám) 
Změna 

 od ……… 

Změna 

 od ……… 

Příjmení a jméno osob, které smí účastníka 

vyzvednout  

Pondělí 
☐ Ne 

☐ Ano 
   

 

Úterý 
☐ Ne 

☐ Ano 
   

Středa 
☐ Ne 

☐ Ano 
   

Čtvrtek 
☐ Ne 

☐ Ano 
   

Pátek 
☐ Ne 

☐ Ano 
   

Upozornění rodičům 

Uvolnění účastníka z družiny v jinou dobu než je uvedeno na přihlášce, musí být na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce.  

Účastníci zájmového vzdělávání i jejich zákonní zástupci jsou povinni se řídit Vnitřním řádem školní družiny, který je 

vyvěšen ve školní družině a zveřejněn na webových stránkách školy. 

Úplata je splatná prostřednictvím školní online pokladny. Nezaplacením úplaty v požadovaném termínu, končí účast 

v zájmovém vzdělávání školní družiny k poslednímu dni tohoto měsíce. 

Úplatu za školní družinu zaplatím (zaškrtněte jednu z možností):  

☐  Na celý školní rok: 1 300 Kč – stržení se uskuteční do 30. 9. příslušného školního roku.  

☐  V podobě dvou splátek:  

1. splátka na období září – prosinec: 520 Kč – stržení částky se uskuteční do 30. 9. příslušného školního roku. 

2. splátka na období leden – červen: 780 Kč – stržení částky se uskuteční do 30. 1. příslušného školního roku. 

Všechny uvedené údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (GDPR), ve znění pozdějších předpisů.  

Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů poskytnuta informace o zpracování mých osobních údajů (Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy povinná školní docházka), 

která je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zs-povazska.strakonice.eu 

Čestně prohlašuji, že účast ve školní družině zákonní zástupci vzájemně projednali a s účastí ve školní družině oba zákonní zástupci souhlasí. Dále potvrzuji, že jsem byl 
seznámen s vnitřním řádem školní družiny a souhlasím se stržením úplaty za školní družinu ze školní online pokladny. 

Datum: .............................   Podpis zákonného zástupce žáka: ............................................................................  

http://www.zs-povazska.strakonice.eu/

