
Základní škola a mateřské škola, Mžany, okres Hradec Králové 
Mžany 62, 503 15 Nechanice 

www.zsmzany.cz 

Školní družina – tel.: 605 292 424; E-mail: sarka.hlavata@zsmzany.cz 

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2018/ 2019 

Příjmení a jméno žáka/yně: ______________________________________________________________ 

Datum narození: __________________ Zdravotní pojišťovna: __________________________________ 

Bydliště: _____________________________________________________________________________ 

Upozornění na zdravotní problémy/ omezení žáka a jiná upozornění: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Matka: příjmení, jméno _________________________________________________________________ 

Tel.: __________________________________________ E-mail: _______________@______________ 

Místo trvalého pobytu – pokud je jiné než u žáka: ________________________________________________ 

Otec: příjmení, jméno __________________________________________________________________ 

Tel.: __________________________________________ E-mail: _______________@______________ 

Místo trvalého pobytu – pokud je jiné než u žáka: ________________________________________________ 

Další důležitá tel. čísla (jméno, příjmení, tel. č.) _________________________________________________ 

Souhlasím s tím, že náš syn/ naše dcera _______________________________________ může odcházet 

do zájmového kroužku s jeho vedoucím. 

Upozornění rodičům: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti bude dítě uvolňováno ze ŠD pouze na základě telefonického hovoru 

z těchto telefonních čísel (vypište max. 2): 

Neuvedete-li žádné telefonní číslo, je automaticky bráno, že žák nesmí být ze ŠD uvolňován na základě 

telefonického hovoru. 



Záznamy o uvolnění žáka/ žákyně ze školní družiny 

Ranní ŠD 

od 

Odpolední ŠD 

do 

Změna 
od....... 

Odchod z ŠD: 

sám/ doprovod 

Zákonní zástupci + osoby 
pověřené k vyzvednutí žáka z ŠD 

(vypište) 

Po 

Út 

St 

Čt 

Pá 

Docházka do ranní školní družiny:     ANO - NE 

Do ŠD přihlášen ode dne ____________________________ Nastoupí dne: _______________________ 

V případě souhlasu přebírám za žáka (své dítě) po jeho propuštění ze ŠD veškerou právní 

zodpovědnost. 

Datum: _____________ Podpis zákonného zástupce: __________________________ 

Potvrzuji, že jsme byli seznámeni s vnitřním řádem ŠD, s jeho obsahem jsem seznámil(a) i své dítě 

a souhlasím s ním. Vnitřní řád je k nahlédnutí na webových stránkách školy (www.zsmzany.cz), nástěnce 

a u vychovatelky ŠD. 

Datum: _____________ Podpis zákonného zástupce: __________________________ 



Platby za ŠD (úplata za zájmové vzdělávání) 

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční 

příspěvek. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině byla podle § 123 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání 

(školský zákon) v platném znění a § 12 vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání v platném znění 

stanovena vedením školy ve výši 100,- Kč za měsíc s účinností od 1. 9. 2018. Tato úplata musí být 

uhrazena ve dvou splátkách a to vždy dopředu. Platba za první pololetí (září – prosinec) ve výši 400,- Kč 

musí být uhrazena do 15. září daného školního roku. Platba za 2. pololetí (leden – červen) ve výši 600,- 

Kč musí být uhrazena do 31. prosince daného školního roku. Pokud zákonní zástupci příspěvek neuhradí, 

nebude jejich dítě do školní družiny přijato, popř. bude ze školní družiny vyřazeno a následně bude 

zahájeno správní řízení ve věci vyloučení žáka ze školského zařízení. Dlužná částka bude i po vyloučení 

žáka vymáhána.  

Platbu za ŠD lze provést: 

a) bezhotovostním převodem (jednorázový příkaz k úhradě) na účet školy: 181926995/0300, variabilní 
symbol: 201819, poznámka: jméno a příjmení žáka/ žákyně; nejpozději do 15. září (20. prosince) daného 
školního roku,

b) v hotovosti (přímou platbou) v kanceláři školy nebo u paní vychovatelky ŠD do 15. září (31. prosince) 
daného školního roku. 

Vyúčtování bude uloženo v kanceláři základní školy a bude k nahlédnutí. 

Pokud žák docházku do školní družiny přeruší a odevzdá odhlašovací lístek, bude mu částka, která byla 

uhrazena dopředu, v adekvátní výši vrácena. Případné další informace u vedoucí vychovatelky ŠD. 
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