
Přihláška do ŠD ver. 10. 10. 2022    ZŠ a MŠ Proseč 

Základní škola a mateřská škola Proseč 
Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 

tel.: 469625042, www.zsprosec.cz, email: družina@zsprosec.cz 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Zahájení a ukončení docházky (školní rok):   

Oddělení družiny (nepovinné):                                                                             Třída:              

Jméno a příjmení žáka: Datum narození: 

Místo trvalého pobytu:  

Doplňující informace (zdravotní způsobilost, znevýhodnění žáka atp.): 

 

 

 

Zákonný zástupce žáka 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Jiná adresa pro doručování1:..………………………………………………………………….……………………………………………………………... 

Další kontaktní údaje (e-mail, telefon – nepovinné kontaktní údaje)2: ……………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje na druhého zákonného zástupce 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon, e-mail………………………….................................................................................................................................... 
 

Bude žák navštěvovat ranní družinu:  ANO – NE                 

U varianty ANO uveďte, prosím, čas příchodu:  

 

ODCHOD ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Den Čas odchodu Žák odchází sám (ANO/NE) Změny 

Pondělí      

Úterý      

Středa      

Čtvrtek      

Pátek      

 

Má-li žák odcházet z družiny dříve než v hodinu uvedenou v přihlášce, musí to být předem písemně upřesněno. 

                                                             
1 Např. poštovní adresa, datová schránka. 

2 Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni.  
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ZUŠ: V případě, že mé dítě navštěvuje výuku ZUŠ v budově č. p. 70, souhlasím s tím, aby 

do této budovy přecházelo z budovy ZŠ (č. p. 260) samostatně. 
ANO / NE 

 

Osoba doprovázející žáka ze školní družiny (pověřená osoba – jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefon): 

1..................................................................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................................................. ........................ 

3............................................................................................................................. ........................................................ 

4............................................................................................................................. ........................................................ 

Přihlašuji uvedeného žáka do školní družiny a prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a) v přihlášce, jsou pravdivé. 

Základní škola a mateřská škola Proseč je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních 

údajů naleznete na https://www.zsprosec.cz/skola/dokumenty/gdpr. 

Vnitřní řád školní družiny jsem převzal(a) do vlastních rukou a s jeho obsahem jsem seznámen(a). 

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím zejména s těmito pravidly z vnitřního řádu školní družiny: 

 Zákonný zástupce nebo jiná osoba, která vyzvedává dítě ze ŠD, to osobně nahlásí vychovatelce. 

 Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jinak, než je uvedeno v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat 

písemnou žádostí rodičů (telefonicky to není možné). Od této doby přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. 

 Po ukončení provozu ŠD se dítě, které rodiče nevyzvednou, předá příslušnému pracovišti OSPOD. 

 V případě ukončení docházky do školní družiny v průběhu školního roku jsou rodiče povinni oznámit to písemně. 

 Docházka přihlášených žáků do ŠD je povinná. V případě samovolného opuštění školní družiny bude žák 

podmínečně vyloučen. V případě opakovaného opuštění bude žák z družiny vyloučen. 

 Včasné placení úplaty za ŠD se řídí „Pokyny k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině“. 

 

 

 

V ....................................................     dne ………………………………………                 ............................................................ 

Podpis zákonného zástupce 3 

                                                             
3 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 je ho 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. 

KROUŽKY: Moje dítě bude docházet na tyto kroužky (u každého kroužku uveďte název a čas od – do): 

Pondělí  

Úterý  

Středa  

Čtvrtek  

Pátek  

Odpadne-li kroužek v době trvání školní družiny, dítě se do družiny vrátí. ANO / NE 

Dítě se bude do družiny vracet z těchto kroužků (uveďte název a čas návratu): 

 

 

https://www.zsprosec.cz/skola/dokumenty/gdpr

