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Přihláška do školní družiny 

Žák  

Jméno a příjmení:  ...........................................................................................................................  

Třída:  ...............................................................................................................................................  

Poznámka ke zdravotnímu stavu:  ...................................................................................................  

Zákonný zástupce žáka  

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................  

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

Jiná kontaktní osoba  

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................  

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

Rozsah docházky 

 Pravidelná denní docházka 

 Pravidelná docházka v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě 
jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou 

 Nepravidelná a příležitostná docházka v jiném rozsahu, než je uvedeno výše 

Kritéria  

Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci nižších ročníků, a to s pravidelnou denní docházkou. Žáci 
jsou přijímáni do kapacity školní družiny. 

Ostatní informace 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem školní družiny a souhlasím se stržením příslušné 
částky ve výši 130 Kč za měsíc ze školní online pokladny. Částka se strhává vždy na dva měsíce. 

Jakoukoli změnu v rozsahu docházky jsou zákonní zástupci žáka povinni učinit písemně.  

 

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.  

Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s oznámením o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy povinná školní docházka, které 
je k dispozici při vyplnění žádosti a na internetových stránkách školy.  

Čestně prohlašuji, že docházku do školní družiny zákonní zástupci vzájemně projednali a oba zákonní zástupci s ní souhlasí. Při podpisu pouze 
jedním zákonným zástupcem tento svým podpisem stvrzuje, že zákonní zástupci dítěte jednají ve shodě. (§ 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  
 
 

Ve Strakonicích dne: .................................................... 
 
  ........................................................   ........................................................ 
 podpis 1. zákonného zástupce  podpis 2. zákonného zástupce 
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