
DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZPŮSOBU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO ŠD 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21  

Podání přihlášky : do 10.6.2020 

Tiskopis „Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/21“ si 

zákonný zástupce stáhne na webových stránkách školy nebo vyzvedne v papírové podobě 

v budově školy v úředních hodinách (pondělí a středa 8 - 11 hod) u vedoucí vychovatelky, po 

předchozí domluvě. 

 

Po jeho vyplnění doručí zákonný zástupce tiskopis škole jedním z uvedených způsobů 

a) datovou schránkou :  tyemv2e 

b) poštou – podací razítko pošty nejpozději do data 10.6.2020 

c) osobně – vhozením do schránky umístěné na budově školy u hlavních vchodových 

dveří a následným upozorněním na e-mailovou adresu :  skola@zs14.plzen- edu.cz 

(přijetí přihlášky bude potvrzeno na Váš mail) 
 

O přijetí či nepřijetí dítěte do školní družiny budete vyrozuměni do 29.6.2020. 

 

 

Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky a to 

nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců. V přihlášce je nutné 

uvést do tabulky časový rozsah docházky dítěte do školní družiny. Z důvodu, že rozvrh žáků 

bude oznámen až v začátku školního roku, postačí, že v tabulce uvedete, které dny bude dítě 

školní družinu navštěvovat. Svou volbu vyznačte na přihlášce do kolonky „ čas odchodu“ 

písmenem A (ano bude). Přesné časy odchodů můžete doplnit až po obdržení rozvrhu. 

V případě, že nejste vázáni rozvrhem, je možné čas a způsob odchodů uvést do přihlášky již 

v době podání. Zájem o ranní družinu vyplňte v době podání. 
 
příklad 

Záznam o příchodech a odchodech dítěte ze školní družiny 

 
 

Den 

Ranní ŠD 

A-ANO 

N-NE 

Odpolední ŠD 

 

Změna od : Dítě odchází samo (S) 

v doprovodu (D) a koho 

příchod čas 

odchodu 

    

 

Pondělí 

A Příchod po 

ukončení 

výuky podle 

aktuálního 

rozvrhu 

nebo po 

zájmovém 

kroužku 

A     D-matka 

 

Úterý 

A A     D-matka 

 

Středa 

N A     S 

 

Čtvrtek 

A A     S 

 

Pátek 

A A     D -  matka 

 


