
 

Základní škola a Mateřská škola Telnice, Masarykovo nám. 4, 664 59 Telnice 
tel.: 544 224 360, e-mail: skola@zstelnice.cz, www.zstelnice.cz 

________________________________________________________________________________________  
 

Přihláška žáka do školní družiny ve školním roce 2019/2020 
 

Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: ………………………………………… Zdrav. pojišťovna: ..…………..……  Třída: .………………………… 

 

Jméno a příjmení matky: ……………………..…………………………………………………..  tel.: ……………...………………. 

Jméno a příjmení otce: ………………………………………………. ……………………………  tel.:  ……………………………… 

 

Kontaktní osoba pro případ mimořádné události (kromě zákonných zástupců): 

jméno, příjmení (vztah k žákovi) ………………………………………………………………..  tel.:  ……………………………… 

 

Zákonní zástupci žáka se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím do školní družiny bude vyřizovat zákonný zástupce 

(jméno a příjmení, místo trvalého pobytu): ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………..………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 
Poznámky a upozornění (Např.: na zdravotní problémy dítěte a jiné skutečnosti) 
 

…………………………..………………………………………………………………………………………………….................................................. 

…………………………..………………………………………………………………………………………………….................................................. 

…………………………..………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 
 
Základní škola uchovává osobní údaje týkající se dítěte zejména na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a dále 
na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a to nejen v průběhu vzdělávání 
dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných skartačních a archivačních lhůtách. Uchovávání osobních údajů tedy souvisí s povinností 
vést spisovou službu a pravidly pro skartační řízení. Zákon o archivnictví ukládá škole vést spisovou službu a povinnost uchovávat 
dokumenty a umožnit výběr archiválií. Jde o zákonnou povinnost, a proto jde o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
 
 
 

Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a převzetí informací pro rodiče týkající  
se provozu a přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020.       
   
 
 
V Telnici dne ……………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………….. 
 podpis zákonného zástupce dítěte 
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Základní škola a Mateřská škola Telnice, Masarykovo nám. 4, 664 59 Telnice 

tel.: 544 224 360, e-mail: skola@zstelnice.cz, www.zstelnice.cz 

________________________________________________________________________________________  
 

Školní družina  ve školním roce 2019/2020 – informace pro rodiče a registrační číslo 
 
 Školní družina má kapacitu 50 míst. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení. Ranní družina je v provozu  

od 6:30 do 7:30 hodin. Po vyučování začíná provoz družiny v 11.40 a končí v 16.30 hodin.  
 

 O přijetí/nepřijetí dětí do školní družiny při ZŠ Telnice rozhoduje ředitel školy ve správním řízení  
na základě vyplněné a odevzdané přihlášky dítěte do školní družiny podle následujících kritérií: 

Do školní družiny jsou přijímáni pouze žáci ZŠ Telnice v tomto pořadí: 
1. žáci 1. a 2. třídy. 
2. žáci s celotýdenní docházkou. 
3. dojíždějící žáci 
4. ostatní žáci, které nelze zařadit do kritérií 1 – 3. 
 
Žáci splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození. Při rozhodování o přijetí  
či nepřijetí dítěte do školní družiny se postupuje od kritéria č. 1 po kritérium č. 4 a v rámci každého kritéria  
od nejstaršího po nejmladšího žáka. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí žáka do školní družiny je 
kapacita školní družiny. 
 

o O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým žákům nebude rozhodnutí 
v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o přijetí vám bude 
oznámeno: 

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích v budově základní školy  

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy: www.zstelnice.cz 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely 
Vám přiděluji toto registrační číslo, které je shodné s variabilním symbolem, který již používáte pro 
platební styk se školou. 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.  

o Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno nebo předáno v písemné podobě.  

o Podle § 36 odst. 3 správního řádu Vám současně sděluji, že Vám bude umožněno vyjádřit se k podkladům 
pro vydání rozhodnutí, a to v budově základní školy v Telnici, Masarykovo nám. 4, kancelář ředitele školy, 
dne 19. 6. 2019. od 7 do 12 hod. 

 

 První školní den dostanou žáci přijatí do školní družiny evidenční kartu, ve které vyplníte časy a způsob odchodu 
Vašeho dítěte ze školní družiny. Dále obdrží deníček, ve kterém bude probíhat omluva dítěte z družiny  
či informace, co si mají děti přinést. 

 

 Poplatek za školní družinu je 100 Kč/měsíc. Na měsíce září – prosinec zaplaťte nejpozději do 15. září 2019 na účet 
číslo: 115-4873820217/0100. Na měsíce leden – červen 2020 zaplaťte do 15. ledna 2020. Variabilní symbol  
je shodný s platbou stravného. Do zprávy pro příjemce napište ŠD. 

 

 Do družiny je vhodné dát dětem oblečení, u kterého nevadí, když je ušpiní a nezabraňuje jim v pohybu (tepláky, 
tričko – převlékáme se). Vhodné jsou i tenisky či botasky na pobyt venku, pití, svačinka, v teplých měsících, krátké 
kalhoty a pokrývka hlavy.  

 
Základní škola uchovává osobní údaje týkající se dítěte zejména na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a dále 
na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a to nejen v průběhu vzdělávání 
dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných skartačních a archivačních lhůtách. Uchovávání osobních údajů tedy souvisí s povinností 
vést spisovou službu a pravidly pro skartační řízení. Zákon o archivnictví ukládá škole vést spisovou službu a povinnost uchovávat 
dokumenty a umožnit výběr archiválií. Jde o zákonnou povinnost, a proto jde o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím do 28. června 2019 své třídní učitelce. 
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