
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 
Komenského 754, 749 01 Vítkov 

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY  
pro školní rok 2020/2021 

 

Údaje o žákovi/žákyni 

 

Údaje o zákonných zástupcích 
Příjmení a jméno matky Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště 

Příjmení a jméno otce Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště (vypište, pokud je jiné, než trvalé bydliště matky) 

 

Rozsah docházky a způsob odchodu 

Ranní provoz (nehodící se škrtněte) ANO NE 

 

Den 
Čas odchodu 

Z důvodu společné zájmové činnosti a provozních důvodů budou žáci ze ŠD 
uvolňování v těchto časech: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30. 

Jméno a příjmení osob, které budou 
žáka/žákyni vyzvedávat. 

Po hodin Sám/a - doprovod *  

Út hodin Sám/a - doprovod * 

St hodin Sám/a - doprovod * 

Čt hodin Sám/a - doprovod * 

Pá hodin Sám/a - doprovod * 

* nehodící se škrtněte 
 

UPOZORNĚNÍ: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v této přihlášce, musí se osoba 
vyzvedající dítě prokázat omluvenkou od zákonných zástupců. 
 

Celoroční poplatek za školní družinu: 500,- Kč, splatných do konce měsíce července 2020, na účet školy  
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠD + příjmení 
dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2020/2021). 
 

Školní družina bude uzavřena v době prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní) za 
předpokladu, že počet žáků poklesne pod deset (zájem o školní družinu bude zjišťován před jednotlivými prázdninami) 
a v případě vyhlášení ředitelského volna. 
 

Účastníci budou přijati do školní družiny do výše kapacity v pořadí příchozí platby na účet školy a řádně vyplněné 
přihlášky. 
 

Seznámili jsme se s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu Základní školy a gymnázia Vítkov, 
příspěvkové organizace (www.zsgvitkov.cz, úřední deska ve vestibulu školy). 
 
V ……………………………… dne ………………… Podpis zákonných zástupců:  …………………………………………………… 

 
……………………………………………………  

Příjmení a jméno Datum narození 

Trvalé bydliště (včetně PSČ) Třída (ve školním roce 2020/2021) 

http://www.zsgvitkov.cz/


Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 
Komenského 754, 749 01 Vítkov 

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍHO KLUBU 
pro školní rok 2020/2021 

 

Údaje o žákovi/žákyni 

 

Údaje o zákonných zástupcích 
Příjmení a jméno matky Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště 

Příjmení a jméno otce Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště (vypište, pokud je jiné, než trvalé bydliště matky) 

 
Rozsah docházky a způsob odchodu 

Ranní provoz (nehodící se škrtněte) ANO NE 

 

Den 

Doplňte čas odchodu 
(Zvolte „KDYKOLIV“ nebo stanovte čas odchodu. Bude-li zvoleno 

„KDYKOLIV“ bude žák/žákyně odcházet dle domluvy s vychovateli 
školního klubu; přesný odchod bude školním klubem evidován). 

Jméno a příjmení osob, které budou 
žáka/žákyni vyzvedávat. 

Po Kdykoliv                              hodin Sám/a - doprovod *  

Út Kdykoliv                               hodin Sám/a - doprovod * 

St Kdykoliv                               hodin Sám/a - doprovod * 

Čt Kdykoliv                               hodin Sám/a - doprovod * 

Pá Kdykoliv                               hodin Sám/a - doprovod * 

* nehodící se škrtněte 
 

UPOZORNĚNÍ: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v této přihlášce, musí se osoba 
vyzvedající dítě prokázat omluvenkou od zákonných zástupců. 
 

Celoroční poplatek za školní klub: 400,- Kč, splatných do konce měsíce července 2020, na účet školy  
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište: ŠK + příjmení 
dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce 2020/2021). 
 

Školní klub bude uzavřen v době prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní) a v případě 
vyhlášení ředitelského volna. 
 

Účastníci budou přijati do školního klubu do výše kapacity v pořadí příchozí platby na účet školy a řádně vyplněné 
přihlášky. 
 

Seznámili jsme se s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu Základní školy a gymnázia Vítkov, 
příspěvkové organizace (www.zsgvitkov.cz, úřední deska ve vestibulu školy). 
 
V ……………………………… dne ………………… Podpis zákonných zástupců:  …………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

Příjmení a jméno Datum narození 

Trvalé bydliště (včetně PSČ) Třída (ve školním roce 2020/2021) 

http://www.zsgvitkov.cz/

