
 

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, 
Třinec, příspěvková organizace  
Bezručova 418, 739 61 Třinec 

 
 

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve 

školním roce 2021/2022 
(dle § 9 vyhlášky č. 74/2005 Sb.) 

 
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….………………………………….. Kód žáka: ……………………. 

 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Třída: ……………………………………………..………………..   Zdravotní pojišťovna: ……………………………….…………………………. 

 

 matka otec 

jméno a příjmení   

Tel. kontakt č.1:   

Tel. kontakt č.2:   

e- mail:   

   

Může se stát, že v době vzdělávání Vašeho dítěte ve školní družině nejste k zastižení na 1. telefonu, uveďte, pokud 

je to možné, další telefonní číslo, na kterém Vás můžeme zastihnout. 

 

Zdravotní stav dítěte: ……………………………………………………….…………………………………….……………….…..………………………………... 

 

Důležité informace o dítěti: ………………………….………………………………………………………………………….…….……………………………… 

 

 

Osoby, které budou dítě vyzvedávat: 

 

Jméno a příjmení Vztah k dítěti Bydliště 

vyzvedávajícího 

Tel. kontakt 

vyzvedávajícího 

Podpis 

vyzvedávajícího 

     

     

     

     

     

     

 

 

Své dítě chci přihlásit do ranní družiny:   ANO ☐  NE ☐ 

 

Dítě nastoupí do ŠD dne: ……………………………………………………………………………………..……………………….………………………………. 

Máte v úmyslu zadat osobní údaje do formuláře Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, příspěvkové 

organizace za účelem přihlášení svého dítěte k zájmovému vzdělávání ve školní družině. Zpracováním formuláře 

škola plní své právní povinnosti dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 74/2005 Sb. o 

zájmovém vzdělávání. Bližší údaje a informace o nakládání s osobními údaji naleznete na www.zspbtrinec.cz. 

 

 

 

V Třinci dne: ……………………                Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………. 

 

http://www.zspbtrinec.cz/


 

 

 

 

ODCHODY DÍTĚTE Z DRUŽINY 
 

 

 

Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímání do naplnění kapacity na základě 

stanovených kriterií: mladší žáci, sourozenci a děti dojíždějící. V případě hodných zvláštního zřetele rozhoduje o přijetí 

ředitel školy. 

 

Tuto přihlášku, vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem, odevzdejte paní vychovatelce I. Durstinové, a to 

v době od 1.6.-18.6.2021. Na e-mail, který zadáte do přihlášky, Vám zašleme kód žáka a nejpozději do 23.6.2021 

budete informováni o přijetí do družiny na www.zspbtrinec.cz a na vstupních dveřích školy. Prosím, poznamenejte si 

kód žáka, abyste podle něj poznali, zda je Vaše dítě do školní družiny přijato či nikoli. 

 

 ČAS 

ODCHODU 

    SAMO 

(ano – ne) 

Změna ode dne 

………….. 

Změna ode dne  

………….. 

Změna ode dne 

………….. 

Pondělí      

Úterý      

Středa      

Čtvrtek      

Pátek      

 

V Třinci: ………………                 Podpis zákonných zástupců: ……………………….………………………………. 

  

http://www.zspbtrinec.cz/

