
 

Závazná přihláška pro navštěvování školní družiny ve školním  

 

roce………………………. 

 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:_________________________________________TŘÍDA:_____________ 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 

 

1.________________________________________       2._____________________________________ 

 

Telefonní kotakty:_________________________________________________________________ 

 

 

JMÉNA JINÝCH OSOB VYZVEDÁVAJÍCÍCH ŽÁKA: 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                         

 

UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY: 

 

__________________________________________________________ 

 
 

JINÁ SPECIFIKA DÍTĚTĚ: 

 

__________________________________________________________ 
 

 

ODCHODY ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

 

DEN RANNÍ DRUŽINA  ANO - NE                                   ODCHODY (HODINA) ODCHÁZÍ SAMO    ANO - NE 

PONDĚLÍ    

ÚTERÝ    

STŘEDA    

ČTVRTEK    

PÁTEK    

 

Byl(a) jsem obeznámen(a) a souhlasím s pokyny vydanými pro školní 

družinu včetně vnitřního řádu ŠD. 

 

V Ostravě, dne: ______________                    Podpis:_________________ 
 

 
Zpracování osobních údajů a zpracování zvláštních kategorií osobních údajů se řídí směrnicí č. 22 o ochraně 

osobních údajů č.j.ZšDě 365/2018, která je 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. 
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Platba ŠD 

 

 Úhrada za ŠD činí 120,- Kč měsíčně (i když je dítě v příslušném měsíci v ŠD 

jen 1 den). 

 Platba musí být uhrazena buď pololetně: 5 x 120,- = 600,- Kč 

nebo na celý školní rok: 10 x 120,- = 1.200,- Kč. Pro rodiče, kteří si to mohou 

dovolit, je tento způsob nejpřehlednější – stačí zadat 1 trvalý příkaz na celý 

školní rok).  

 Platba se zasílá vždy předem do 31. srpna na celý školní rok na 1. pololetí a do 31. 

ledna na 2. pololetí školního roku, a to na účet ŠD: 6015 -1649372399/0800.  

Do textu příkazu uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje. 

 Žák musí být z družiny odhlášen písemně, viz webové stránky školy „KE 

STAŽENÍ“ 

 V případě trvalého ukončení pobytu dítěte ve školní družině bude bez zbytečného 

odkladu plátci vrácen přeplatek bezhotovostně na bankovní účet, z něhož byla 

platba přijata. 

 V ostatních případech budou případné přeplatky vráceny plátcům bezhotovostně 

na bankovní účty, z nichž byly platby přijaty, a to po ukončení školního roku, 

nejpozději do 31.7. 

 Nebude-li platba uhrazena včas, NEBUDE DÍTĚ DO ŠD PŘIJATO! 

 

Provoz ŠD (tel.č.: 734 339 538) 

 6.00-7.45 hod. - ranní družina (boční vchod školy) 

 11.40- 15.30 hod. - odpolední ŠD, děti jsou ve svých družinových třídách 

 15.30- 16.30 hod. - odpolední ŠD, kdy jsou všechna oddělení sloučena do ranní 

družiny (boční vchod školy) 

 

Vyzvedávání žáků 

 1 termín - 11.40 (s ohledem na dobu oběda) - 14.00 hod 

 2 termín - 15.00 - 16.30 hod. 

 V době od 14.00 do 15.00 probíhá ve ŠD činnost. Nebude možné děti           

vyzvedávat - pouze v nutném případě a po předchozí domluvě 

s vychovatelkou. 

 Nepřítomnost žáka ve ŠD je nutné hlásit na tel. čísle uvedeném v záhlaví.  

 

Stravování 

 Tel. stravování: 596 914 319 n. 724 053 175 (informace včetně odhlašování a 

přihlašování stravného – ZŠ, Ostrava - Poruba, L. Štúra 1085) 

 Stravovací karty musí být čitelně podepsány. 

 Karty žáků 1. a 2. tř. odevzdávejte příslušným vychovatelkám. 

 Karty žáků 3. a 4. tříd si nechávají žáci u sebe a odpovídají za ně stejně jako 

za klíče od šatnových skříněk 

 

Pobyt venku 

 Děti ve ŠD by měly mít převlečení na pobyt venku, A TO VE VHODNÉM 

OBALU (PYTLÍK, PEVNÁ TAŠKA) - PODEPSANÉ!! 
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