
Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace       

Školní 197, 330 08 Zruč-Senec                       Školní rok:  2022/2023 

P ř i h l á š k a  d o  š k o l n í   d r u ž i n y  

 

Jméno žáka:        Datum narození:      Třída:            

Bydliště:         Zdrav. pojišťovna:   ___________ 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte:                 

Jméno otce (zák. zástupce):         mobil:                  t.č. do práce:     

Jméno matky (zák. zástupce):       mobil:        t.č. do práce:     

V následující tabulce vyplňte hodiny příchodů a odchodů dle rozpisu ve dnech, kdy bude žák do družiny docházet a způsob odchodu. Družina se rozlišuje na krátkou (odchod do 13.30 

h) a dlouhou (odchod déle než ve 13.30 h). 

Odpolední docházka:  odchod podle rozvrhu vyučování (11:00, 12:00 h); možné odchody: na autobusy nebo v půl a v celou hod. s doprovodem. 13:30-15:00 vycházka 
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Upozornění rodičům:  Má-li být vaše dítě z družiny uvolněno jinak než v hodinu určenou na přihlášce, musí se nejprve prokázat písemným vyzváním rodičů opatřené datem a 

jejich podpisem, nebere se zřetel na telefonická vyzvání. Podpisem níže potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny a souhlasíme 

se zveřejněním fotografií našeho dítěte na webových stránkách školy. 

Změna platby za školské služby: S účinností od 1. 9. 2016 je úhrada za školské služby prováděna bezhotovostní platbou na číslo účtu školy pod přiděleným variabilním symbolem 

(VS). Podle přihlášky bude rozlišována družina krátká /odchod min. 3x v týdnu nejpozději do 13.30 hodin/ a dlouhá /odchod min. 3x v týdnu déle než ve 

13.30 hodin/. Poplatky za nepřítomnost se nevrací a nebudou odečítány. Splatnost za služby:   

1. splátka – splatnost do 31. 10. (období září až prosinec/2022) – krátká ŠD 320 Kč; dlouhá ŠD 640 Kč 

2. splátka – splatnost do 28. 2. (období leden až červen/2023) – krátká ŠD 480 Kč; dlouhá ŠD 960 Kč 

 

 číslo účtu školy: 4855800247/0100  VS dítěte: …………………………   peněžní ústav: KB Plzeň   

Datum: 1. 9. 2022                                       Podpis otce, matky, (zák. zástupců): 

………………………………………………………..…………………. 

Rozhodnutím ředitele školy bylo – nebylo dítě přijato do školní družiny pro uvedený školní rok.                 …………………………………………………  

                                                  v zastoupení Ivana Klailová, vedoucí ŠD 


