
 

Základní  škola  Kapl ice,  Školní  226  
Š k o l n í  2 2 6 ,  3 8 2  4 1  K a p l i c e  

IČO: 005 83 669 tel: 380 347 910 mail: skola@zsskolnikaplice.cz 

IZO: 600 059 120 DS: ct4mnez BÚ: RB a.s. č. 583664/5500 

 

Přihláška do školní družiny – zápisní lístek 2023-2024 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………. třída: ………… ZP: ……………………… 
 
Datum narození: ………………………………. Bydliště: ……………………………………………………………………. 
 
Zdravotní problémy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………… tel: ……………………………………… 
Zaměstnavatel: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Jméno a příjmení otce: ……………………..…………………………………… tel: ……………………………………… 
Zaměstnavatel: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 odchod ze ŠD 
(hodina 

odchod 
ZUŠ, DDM 

změna 
poznámka (dítě bude odcházet 

samo, v doprovodu rodiče – kdo) 

Pondělí     

Úterý     

Středa     

Čtvrtek     

Pátek     

 
Upozorněním rodičům: 
Účastníci zájmového vzdělávání (dále jen „účastníci“) jsou při první návštěvě ŠD seznámeni 
s vnitřním řádem ŠD, rodiče se s textem řádu mohou seznámit na nástěnce u ŠD nebo 
webových stránkách školy. 
Má-li být účastník uvolněno z ŠD dříve než v určenou hodinu, musí se předem prokázat 
písemným sdělením rodičů. 
Telefonické spojení – 722 814 126. Nelze uvolňovat účastníky pouze na základě telefonického 
hovoru. (Nutná např. SMS). 
Úplata za ŠD je stanovena Příkazem ředitele školy. Měsíční výše úhrady je 100,- Kč na měsíc. 
Úhrada se provádí ve dvou platbách: období září – prosinec ve výši 400,- Kč do 15. 9. 2023 
      období leden – červen ve výši 600,- Kč do 15. 1. 2024 
Platba se provádí bezhotovostně na účet Školní online pokladny 583680/5500, plátce uvede 
VS = číslo mobilního telefonu, SS = 00583669, případně ve zprávě pro příjemce uvede jméno 
a příjmení účastníka, třídu. 
Pokud nebude platba uhrazena do tří dnů od uplynutí data splatnosti, přestává účastník 
navštěvovat ŠD a vychovatelky ho nepřevezmou, účastník musí odejít domů. 
O přijetí či nepřijetí dítěte do ŠD rozhodne ředitel školy s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých 
oddělení ŠD. 
 
 
V Kaplici dne: ……………………………………..       ……………………………………………………………… 
       podpis rodičů 


