
                ZÁPISY do ŠD (PT - III. třídy) pro školní rok 2020/2021 

 

                                                                     od 5. 6. - 12. 6. 2020  
Pokud nebude přihláška do 15:00 dne 12. 6. doručena, žák nebude přijat k nepovinnému zájmovému 
vzdělávání v ŠD. 
 

Pokyny k vyplnění přihlášky: 

a) Vyplnit kontakty na zákonné zástupce žáka. Uvádějte kontaktní telefon na oba rodiče. 

b) Vyplnit třídu, kterou bude žák v příštím školním roce navštěvovat. 

c) RANNÍ ŠD – zakroužkovat z nabízených variant. Pokud nebudete mít zájem o ranní ŠD, políčko 

škrtněte. 

d) Uvést alergie, či zdravotní omezení. Pokud žádné není – proškrtnout. 

e) ROZSAH DOCHÁZKY - napsat předběžný čas odchodu, pokud žák bude chodit s doprovodem 

domů. Pokud bude chodit SÁM – uvést přesný čas odchodu žáka ze ŠD. Změny v samostatných 

odchodech žáka pak můžete během školního roku upravovat po písemné domluvě s vedoucím ŠD. 

f) Uvést jméno a příjmení (vztah k rodině  - sourozenec, teta, kamarádka, soused apod.) všech 

oprávněných osob zákonným zástupcem k vyzvednutí žáka ze ŠD. 

g) Datum vyplnění přihlášky + podpis zákonného zástupce žáka. 

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD: 

Přijetí žáka do ŠD není nárokové, při větším počtu přihlášek, než je kapacita oddělení se postupuje podle 

těchto kritérií: 

- Děti z přípravné třídy 

- Žáci prvních ročníků 

- Žáci druhých ročníků 

- Žáci třetích ročníků (dle data a času odevzdání) 

Odevzdání přihlášky - možnosti: 
 

1. Stažení příslušné přihlášky z webu školy nebo vyzvednutí přihlášky ve  vchodu do školy. 
2. Vyplnění přihlášky elektronicky nebo ručně, nutný podpis zákonného zástupce. Přihlášku zaslat na 

email: jan.marecek@zsrakovskeho.cz  do 12. 6. 2020  
3. Doručení do školy od 5. 6. – 12. 6. 2020:  

a) Poštou – dopisem na adresu: 
 Základní škola Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136/1, Praha 4 – Modřany 143 00 

b) Vložením řádně vyplněné přihlášky do poštovní schránky u barevné brány 
      (naproti mateřské školy „Zvoneček“) do 12. 6. 2020. 

 

 

Poznámka: 

Vnitřní řád ŠD je k dispozici na webu v sekci DRUŽINA – ke stažení. 

Informace o zasílání plateb škole za I. pololetí ŠD pro školní rok 2020/21 budou sděleny v průběhu září 2020. 

Školní družina si vyhrazuje právo rozdělit třídy žáků do jednotlivých oddělení dle míst, kapacity.               
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