
Vážení rodiče,  

 

přiblížila se doba, kdy za běžných okolností v odděleních školní družiny s vaší osobní přítomnosti 

probíhalo přihlašování žáků budoucích 2. -  3. tříd  k pravidelné denní docházce na nový školní 

rok. Pro školní rok 2020/2021 jsme vzhledem k situaci zvolili jiný postup. Přihlášku k pravidelné 

docházce naleznete na webu školy v sekci družina/různé/ tiskopis Přihláška ŠD šk.r. 2020-2021. 

Prosíme, vytiskněte si ji a podle dále uvedených pokynů vyplňte a odevzdejte. 

V případě, že by vám některé věci byly nesrozumitelné, můžete zaslat váš dotaz na emailovou 

adresu: vodnanskaiv@zs2.plzen-edu.cz. 

 

Informace pro případné zájemce z budoucích 4. -  5. tříd.  

V souladu se ŠVP ŠD jsou pro daný školní rok do školní družiny přednostně přijímáni žáci  

1. - 3. tříd, poté je možné v případě volné kapacity přijmout do jejího naplnění žáky 4. - 5. tříd. 

Překračuje-li zájem počet volných míst, jsou pro přijetí žáka rozhodující následující kritéria: 

rozsah docházky v předcházejícím  školním roce (tzn. denní docházka, její pravidelnost, časy 

odchodů), dále vzdálenost místa bydliště od školy a docházka mladšího sourozence.  

Patříte-li mezi zájemce a vaše dítě bude v příštím školním roce žákem čtvrté, popř. páté třídy, 

vyplňte k tomu určený tiskopis, který najdete na webu ŠD v sekci družina/různé/ tiskopis Zájem  

o ŠD budoucí 4. - 5. ročníky. 

Vyplněný tiskopis vhoďte do schránky u vchodu do školní družiny nejpozději do 27. 5. 2020. 

Nejedná se o přihlášku, slouží jen k evidenci vašeho zájmu. o ŠD. Bude-li možné žáka přijmout, 

budete z naší strany vyzváni nejpozději do 20. 6. 2020 k vyplnění písemné přihlášky. 

 

Jak vyplnit přihlášku. 

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

     účastnit pravidelné docházky. 

2) Údaje vyplňte 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 nevyplňujte, ale samozřejmě můžete, pokud opravdu víte a máte      

    zaběhnutý režim již z předchozích ročníků (např. 15:30 D, 13:30 S ). Dodržujte stanovené časy    

    pro odchod ze zařízení. 

 

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 předem ve školní družině (emailem, telefonicky), aby bylo     

    možné místo nabídnout jinému zájemci. 

  

8) V případě, že  vaše dítě půjde do ŠD již první den školního roku, tzn. v den zahájení školního    

     roku  - konec výuky v 8:45 hodin,  nezapomeňte tuto skutečnost  předem  nahlásit  telefonicky   

     na tel.: 378 027 117 nebo emailem nejpozději 5 dnů před tímto dnem.   

 

Jak odevzdat přihlášku. 

 
U vchodu do školní družiny je umístěna uzamčená schránka, do které vyplněný tiskopis přihlášky 

vhoďte nejpozději do 20. 5. 2020. 


