
 

 

PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. IDENTIFIKACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Název:   Školní družina při Základní škole, Trutnov, Komenského 399 

Adresa:   Komenského 399, 54101 Trutnov 

IČ:   64 20 11 80 

Email:   zskomtu@zskomtu.cz   

Telefon:  499 617 087 

2. IDENTIFIKACE ŽÁKA 

Jméno:  ________________________  Příjmení: _______________________________ 

Třída:   ___________________________ 

3. ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA 

Žádám Vás o přijetí žáka do školní družiny při Základní škole, Trutnov, Komenského 399. Pro přijetí žáka do 

školní družiny splňuji následující rozhodná kritéria:  

je žákem  ☐  1. ročníku ☐ 2. ročníku ☐ 3. ročníku ☐ 4. ročníku ☐ 5. ročníku 

žák  ☐  dojíždí z místa mimo Trutnov 

☐ jiné důležité okolnosti: ______________________________________________________ 

Žáci budou přijímáni do maximální kapacity školní družiny. Kritéria a termín pro přijetí žáků do školní družiny 

jsou uvedena ve Vnitřním řádu školní družiny na internetových stránkách školy. 

Beru na vědomí, že pokud budu chtít žáka uvolnit z družiny dříve, než v hodiny určené v záznamu o propuštění 

žáka, musím tuto žádost prokázat písemnou výzvou. Beru na vědomí, že jsem povinen školní družině nahlásit 

bez odkladu jakékoliv změny týkající se uvedených osobních údajů. Zavazuji se dodržovat vnitřní řád školní 

družiny zveřejněný na internetových stránkách školní družiny a v objektu školní družiny. Má-li být dítě uvolněno 

z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. 

Potvrzuji správnost všech uvedených údajů a beru na vědomí, že jsem povinen školní družině nahlásit 

bez odkladu jakékoliv změny týkající se uvedených osobních údajů. 

Osobní údaje uvedené na této přihlášce a v souvislosti s jejím vyřízením zpracovává školní družina na základě 

§28 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona.  

Zákonný zástupce potvrzuje závazně, že uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom (a), že pokud uvedu 

nepravdivé údaje, může být žák z družiny vyloučen. 

V Trutnově dne   

           

_____________________________________________________ 

hůlkovým písmem jméno a příjmení zákonného zástupce + podpis 
 



 

 

4. VÝSLEDEK PŘIJÍMÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – VYPLNÍ ŠKOLA 

☐  žák byl přijat dne:   ___________________________ 

☐  žák nebyl přijat dne:  ___________________________ 

 Důvody nepřijetí:  _________________________________________________________ 

 

V Trutnově dne           _________________________________________________________ 

hůlkovým písmem jméno a příjmení vedoucí vychovatelky+ podpis 

 

5. ZÁZNAMY O PROPOUŠTĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY – VYPLNÍ 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 

Den Hodina Změna od Změna od Změna od 
Bude dítě 

odcházet samo? 

Pondělí      

Úterý      

Středa      

Čtvrtek      

Pátek      

 

V Trutnově dne    

_____________________________________________________ 

hůlkovým písmem jméno a příjmení zákonného zástupce + podpis 

 

 

 


