
                                                                                             REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁKA:………. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, MATIČNÍ 5, příspěvková organizace 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

PŘÍSPĚVĚK ZA POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 250,- Kč MĚSÍČNĚ  

 

Vyplní zákonný zástupce žáka: 

 
Jméno a příjmení žáka:….......................…………………………………….Třída:….…..... 

Upozornění na zdravotní obtíže žáka:……………………………………………………….. 

 

Trvalé bydliště: Obec:……...........................……………Část obce:………………:……….. 

Ulice, orientační číslo domu:……............................………………….. PSČ ……………….. 

 

Kontakty na zákonné zástupce a jinou kontaktní osobu: 

(Uveďte příjmení, pokud je jiné, než příjmení žáka.)                                                                             
Otec:……………………………………………………….Mobil:…….......................……….. 

                                                                                                                                                           

Matka:.................................................................................Mobil:…………………………..... 

 

E-mail zákonného zástupce:…………………………………………………………………... 

                                                                                                            

Jiná kontaktní osoba (Uveďte příjmení): 

…………………………………………………………… Mobil ……………………………. 

ODCHODY ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021/2022 
 ODCHÁZÍ SÁM 

 

ODCHÁZÍ V DOPROVODU 

(14.00-16.30) 
PO VYUČOVÁNÍ 

 
VYBERTE A DOPIŠTE: 

ANO- NE 

ŽÁK ODCHÁZÍ 

Z ODDĚLENÍ ŠD 

DO 16.30 
 

DOPIŠTE PŘESNÝ ČAS: 
 

Uveďte jeden 

orientační čas 

(14.00-16.30): 

Žáka doprovázejí 

zákonní zástupci  

a tyto, jimi pověřené, 

osoby: 

PO  

 

  

ÚT  

 

  

ST  

 

  

ČT  

 

  

PÁ  

 

  

Všechny změny v odchodech žáka ze ŠD doložte vždy písemným sdělením. 

 

V Ostravě dne:…........2021. Podpis zákonného zástupce:……………………. 



Oznamování rozhodnutí o přijetí do školní družiny 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o vzdělávání, se oznamují zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče. 

Seznam se zveřejňuje na webových stránkách školy: www.zs-mat5.cz. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem 

o přijetí ke vzdělávání ve školní družině, za oznámená. 

Termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 28. 6. 2021. 

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. 

Rozhodnutí o nepřijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině bude 

zasíláno v písemné podobě. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne 

jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí 

vydal. 

 

Výzva k nahlédnutí do spisu 

 

V souladu s par. 36 odst. 3 a par. 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce účastníka řízení ještě před 

vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, což se netýká 

žadatelů, pokud se jejím žádostem v plném rozsahu vyhovuje, a právo nahlížet do 

spisu. 

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné 

dne 30. 6. 2021 v době 7.00 – 11.00 hod. nebo 13.00 – 14.00 hod. 

Upozornění: 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 

úřední osoby průkaz totožnosti. 

 

V Ostravě dne: 

 

Četl a rozumí: 

jméno a příjmení (hůlkovým písmem):………………………………………… 

 

                                                    Podpis:………………………………………… 

 

 

 
 

 

http://www.zs-mat5.cz/

