
Školní družina při Základní škole a mateřské škole Štěpánkovice 

Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice 

 

Přihláška do ranní školní družiny 

pro školní rok 2022/2023 

podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění 

 
Žák/yně 

Jméno a příjmení 
žáka/yně: 

 
Třída šk. roce 
2022/2023 

 

 
Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení  

Trvalé bydliště  

E-mail  

Telefon  

 

Čestně prohlašuji, že (zaznačte křížkem dané skutečnosti): 
 

Matka je v zaměstnání a pracovní doba jí neumožňuje doprovod dítěte do školy v běžném čase. * 

Otec je v zaměstnání a pracovní doba mu neumožňuje doprovod dítěte do školy v běžném čase. * 

Žák nemá  jinou osobu  (prarodiče, starší sourozenec  atd.),  která  by dohlédla na  jeho doprovod  

do školy v běžném čase. 

* Škola může vyžadovat potvrzení o zaměstnání a pracovní době. 
 
 
 
 
 

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

 

Ve Štěpánkovicích ……………..…. ………………………………………….… 

Podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 



Vážení rodiče,  

s ohledem na psychohygienu žáků a organizační možnosti školy je pobyt v ranní ŠD určen pouze pro žáky 

1. a 2. ročníku. Zájmové vzdělávání ve ŠD není školským zákonem stanoveno jako povinné, tudíž ze strany 

zákonného zástupce není nárokové. 

O provozu ranní ŠD a přijetí žáka je rozhodnuto na základě stanovených kritérií. Pro přijetí žáka musí být 

splněna všechna kritéria. V případě, že některé z kritérií v průběhu školního roku pozbude platnosti, bude 

žák z ranní školní družiny odhlášen. Škola může vyžadovat potvrzení o zaměstnání a pracovní době. 

 

Kritéria přijetí žáka do ranní školní družiny: 
 

a) Matka je v zaměstnání a pracovní doba jí neumožňuje doprovod dítěte do školy v běžném čase. 

b) Otec je v zaměstnání a pracovní doba mu neumožňuje doprovod dítěte do školy v běžném čase. 

c) Žák nemá jinou osobu (prarodiče, starší sourozenec atd.), která by dohlédla na jeho doprovod do 

školy v běžném čase. 

 

Pro přijetí žáka musí být splněna všechna kritéria. V případě, že některé z kritérií v průběhu školního 

roku pozbude platnosti, bude žák z ranní školní družiny odhlášen. 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s kritérii pro přijetí žáka do ranní ŠD. 

 

 
 

Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala výše uvedené osobní údaje ve smyslu všech ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj 

souhlas poskytuji pro účely přijímacího řízení do školní družiny. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 110/2019 

Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 

 

 

 

 

Ve Štěpánkovicích ……………..…. ………………………………………….… 

Podpis zákonného zástupce 


