
Pokyny k vyplnění a odevzdání přihlášky ŠD pro školní rok 2021/2022 

 

Vážení rodiče,  

na začátku týdne, kdy má Vaše dítě prezenční výuku a je-li žákem 1. – 2. třídy, obdrží  

od paní vychovatelky tiskopis přihlášky do ŠD na příští školní rok s pokyny pro vyplnění. 

Máte-li zájem o školní družinu, vyplněnou přihlášku odevzdejte prostřednictvím dítěte 

zpět do konce týdne, ve kterém jste ji obdrželi. Pokud nemáte zájem v dalším školním 

roce o docházku dítěte do ŠD, vraťte zpět nevyplněný tiskopis přihlášky a na stránce 

s pokyny doplňte bod 8 a podepište. Slouží paní vychovatelce pro kontrolu, že se k Vám 

sdělení o přihlašování dostalo. 

Informace k prominutí části úplaty za období školního roku 2020/2021 z důvodu uzavření 

škol a distanční výuky: prominutá část úplaty dle ročníků bude s ukončením školního 

roku vyúčtována a následně vrácena na účet, ze kterého jste platbu hradili. 

 

1) Přihlášku vyplňte pouze v případě vážného zájmu s tím, že se vaše dítě bude skutečně 

účastnit pravidelně docházky. 

2) Pro vyplnění si najděte čas, aby všechny údaje byly vyplněny čitelně, bez přepisování, 

škrtání, nejlépe tiskacím nebo hůlkovým písmem. 

3) U státní příslušnosti se uvádí stát: ČR, SR aj. nikoliv národnost: česká, slovenská aj. 

4) V případě, že má žák zdravotní problémy, nezapomeňte je v příslušném řádku uvést, jinak   

doplňte např.: nemá, žádné, zdráv apod.  

5) Tabulku s odchody nyní raději dopředu nevyplňujte, upřesníte paní vychovatelce na začátku 

školního roku podle rozvrhu žáka a podle jeho dalších aktivit. V příštím školním roce vzhledem 

k přestavbě bude budova ŠD uzavřena, oddělení budou umístěna v kmenových třídách  

v přízemí a 1. patře školy. Z uvedeného důvodu nebude možné osobní vyzvedávání žáků. Bližší 

pokyny k provozu a odchodům žáků budou upřesněny s ohledem na situaci, případná opatření 

a podmínky, za kterých se bude příští školní rok zahajovat. 

6) Nezapomeňte na podpis obou zákonných zástupců. 

7) Nebude-li vaše dítě z nějakého důvodu k docházce nastupovat a vy budete mít přihlášku   

odevzdanou, oznamte tuto skutečnost včas ve školní družině (nejlépe na email vedoucí 

vychovatelky: vodnanskaiv@zs2.plzen-edu.cz), aby bylo možné místo nabídnout jinému 

zájemci. 

8) O přihlášení do ŠD žáka/žákyně………………………………………………… tř.: ………. 

v příštím školním roce nemáme zájem.        

Datum a podpis zákonného zástupce: ……………………………………………. 
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