
 

Základní škola Chrast, U Pošty 5, 538 51 Chrast 

Přihláška do školního klubu 

pro školní rok 2020/2021 
 

Jméno žáka: _______________________________________________  třída: __________             

 

Bydliště – obec: _________________________ část obce: __________  PSČ:  _________ 

 

                                                            ulice: _____________________   č. popisné ________  

 

Jméno otce: ________________________________ telefon:    _______________________ 

 

Jméno matky: ______________________________ telefon:   _______________________ 

  

➢ Dítě  -  BUDE / NEBUDE  navštěvovat  RANNÍ KLUB  

          BUDE / NEBUDE   navštěvovat  ODPOLEDNÍ KLUB  

          BUDE / NEBUDE navštěvovat klub BĚHEM POLEDNÍ PŘESTÁVKY 
➢ Školní klub pracuje od Po – Pá ráno od 6:00 hod. – 7:45 hod. 

           odpoledne po vyučování  do 16:30 hod. (v pátek do 16:00 hod.) 

➢ Vzhledem k vyhlášce o zájmovém vzdělávání byl stanoven poplatek za školní klub: celoměsíčně 80,- 

Kč (800,- Kč ročně), 6 až 15 pracovních dnů v měsíci 70,- Kč (700,- Kč ročně) a méně než 6 

pracovních dnů v měsíci 50,- Kč (500,- Kč ročně) na dítě. Pokud bude docházet pouze na polední 

přestávku platí se 100,- Kč ročně, pokud bude docházet pouze na ranní školní klub poplatek činí 

300,- Kč ročně. Peníze nutno uhradit pouze bezhotovostně do konce měsíce října. Platbu lze provést 

převodem na účet, nebo složenkou : Číslo účtu: 788177620287/0100 (pro majitele účtu u Komerční 

banky), nebo 78-8177620287/0100 (pro ostatní peněžní ústavy). Do zprávy pro příjemce je nutno 

uvést: ŠK – příjmení dítěte. 

➢ PŘÍPADNÉ  ODHLÁŠENÍ  DÍTĚTE  ZE  ŠK  A  JAKÉKOLIV  ZMĚNY  JE NUTNÉ 

PROVÉST PÍSEMNOU FORMOU. 

➢ Vnitřní řád školního klubu je k nahlédnutí u vychovatelky nebo na stránkách školy. Doporučujeme 

seznámit se s  dokumenty ŠK.  

➢ Do školního klubu chodí děti dobrovolně a dobrovolně jej též opouští, máte-li požadavky na přesný 

odchod dítěte ze školního klubu, napište nám to do přiloženého zápisního lístku a prosím i o zapsání, 

kdo bude dítě vyzvedávat (jmenovitě) či zda bude odcházet samo. Ve výjimečných případech lze 

dítě uvolnit po telefonické domluvě. Opustit klub děti mohou až ve chvíli, kdy dorazí od rodičů na 

služební telefon potvrzující SMS zpráva.  

➢ Zdravotní omezení:  a) žádná        b) uveďte jaká___________________________________ 

➢ S ohledem na aktuální situaci žádáme zákonné zástupce, aby v případě počínajících 

respiračních onemocnění, zvýšené teploty, nebo nevolnosti nevyužívali služeb školního klubu.   

 

Telefonní číslo do školního klubu: 777 443 936 

 

     V Chrasti dne:  ………… Podpis zákonného zástupce: ………….………… 



 

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍHO KLUBU 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 
 

Jméno dítěte: __________________________ 
 

Prosíme o vypsání jak odchodu domů, tak i odchody do ZUŠ apod. a 

informaci, zda se děti budou či nebudou vracet zpět do školního klubu. 
 

Kroužky :   

➢ Dopravní kroužek – p. uč. Žejdlíková po dohodě dle rozvrhu a možností dětí 

➢ Šachová okénka - – p. Lacmanová pouze pro děti přihlášené do ŠK, po dohodě 

dle rozvrhu a aktivit přihlášených dětí 

➢ Kroužek míčových her – p. Lacmanová pouze pro děti přihlášené do ŠK po 

dohodě dle rozvrhu a aktivit přihlášených dětí            

( Případné změny v nabídce kroužků  budou aktuálně zveřejňovány na webových 

stránkách školy.) 

                                              Podpis zákonného zástupce : --------------------------------- 

 
Odchod z ŠK poznámky 

PO   

ÚT   

ST   

ČT   

PÁ   



Žáci mají právo:                                                                                       Informace z Vnitřního řádu ŠK.                
 1. Žáci mají právo se do školního klubu přihlásit písemnou přihláškou, kterou odevzdávají vychovatelce 

školního klubu.  

 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 

 3. Na ochranu před informacemi, které škodí jejich vývoji a morálce. 

 4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají. Svůj názor žáci vyjadřují přiměřenou 

formou, která neodporuje zásadám slušnosti. 

 5. Sdělit svůj názor vychovatelce, přičemž jejich vyjádřením je věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje. 

 6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, 

 7. Na poskytnutí pomoci a informací, když se ocitnou v nesnázích nebo mají problémy. 

 8. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, před šikanou.  

9. Na respektování svého soukromého a rodinného života. 

10. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek. 

11. Žák má právo na hru a k tomu může využívat veškeré dostupné vybavení školního klubu.  

 Žáci jsou povinni:  

 1. Úraz, případnou ztrátu nebo záměnu osobních věcí hlásit ihned vychovatelce 

 2. Řídit se pokyny vychovatelky, zachovávat kázeň a chovat se ohleduplně ke spolužákům.  

 3. S vybavením klubu zacházet šetrně a případné závady hlásit vychovatelce. 

 4. Při odchodu z klubu řádně uklidit zapůjčené hry. 

 5. Řídit se pravidly Vnitřního řádu školního klubu a Školního řádu. 

 6. Dbát na hygienické zásady, chránit své zdraví a zdraví ostatních. 

 7. Docházet do zájmových kroužků školního klubu, jestliže jsou v nich přihlášeni.  

 8. Chovat se dle pravidel slušného chování k vychovatelce a ke svým spolužákům. 

 9. Nezasahovat do jejich soukromí, násilím nic nevymáhat, nepoužívat vulgarismů. 

10. Plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané v souladu     

      s právními předpisy a vnitřním řádem.  

11. Neprovozovat činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání   

      návykových a zdraví škodlivých látek, distribuce a rozdávání těchto látek).  

12. Nenosit do klubu věci, kterými by ohrozili bezpečnost svou a ostatních osob (střelné zbraně, výbušniny,  

      petardy, zápalky a zapalovače, nože…).  

13. Nezapojovat elektrické spotřebiče do sítě ani s nimi jinak manipulovat bez vědomí vychovatelky!  

14. Používat inventář klubu pouze v prostorách klubu a nevynášet je do jiných prostor školy, případné 

zapůjčení je možné pouze se souhlasem vychovatelky. Svévolné poškození inventáře hradí žák sám! 

Zákonní zástupci mají právo:  

 1. Nevyzvedávat žáky ze školního klubu osobně, žáci mohou odcházet sami. 

 2. Vznášet připomínky a podněty k práci ŠK.  

 3. Přihlásit své děti do činností, kroužků a aktivit školního klubu. 

 4. Sjednat si schůzku s vychovatelkou.  

Zákonní zástupci mají povinnost:  

 1. Potvrdit svým podpisem přihlášku žáka do školního klubu.   

 2. Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho pobyt ve ŠK.  

 3. Uhradit poplatek za zájmové vzdělávání – školní klub. 

 4. Uhradit v plné výši škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti.  

 5. Sdělit vychovatelce rozsah docházky a způsob a čas odchodu žáka ze školního klubu; jsou též povinni 

písemně udávat odchylky a změny v údajích uvedených v přihlášce či v zápisním lístku. 

 6. Dbát na to, aby žák do školního klubu přicházel vhodně oblečen, vybaven pracovními pomůckami. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školního klubu, který 

je vystaven na webových stránkách školy, a zavazuji se jej dodržovat. 

 

V Chrasti dne: ……………………. Podpis rodičů: …………………………… 



Pověření/ zmocnění k vyzvedávání dítěte ze Školního klubu jinou osobou 

 
(V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, která upravuje 

rodičovskou zodpovědnost a v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění) 

 

Já, zákonný zástupce, POVĚŘUJI vyzvedáváním svého syna/své dcery 

 

…………………………………………………………………...ze Školního klubu níže uvedené zmocněnce. 

Zmocněnec dává svůj souhlas Základní škole Chrast (dále jen „škole“) ke shromažďování, zpracovávání a 

evidenci svých údajů (telefon, datum narození) ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke 

GDPR. Svůj souhlas poskytuje pouze pro zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k vyzvedávání 

výše uvedeného žáka ze školního klubu.  Souhlas poskytuje na období školního roku …………………… a 

na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví. Souhlas poskytuje pouze 

škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším 

osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a 

zpracováním.  

Zmocněnec byl poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez 

udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje 

je dobrovolné.  

Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec.  

Zmocněné osoby: 
 

• Jméno a příjmení …………………………... telefon …………………………… vztah  

 

k dítěti …………………… datum narození ……………..…podpis ………………………… 

 

• Jméno a příjmení ………………………….. telefon …………………………… vztah  

 

k dítěti ……………………. datum narození ……….………podpis ………………………… 

 

• Jméno a příjmení ………………………….. telefon …………………………… vztah  

 

k dítěti ……………………. datum narození ……….………podpis ………………………… 

 

• Jméno a příjmení ………………………….. telefon …………………………… vztah  

 

k dítěti ……………………. datum narození ……….………podpis ………………………… 

 

• Jméno a příjmení ………………………….. telefon …………………………… vztah  

 

k dítěti ……………………. datum narození ……….………podpis ………………………… 

 

 

 

   V Chrasti dne ……………… Podpis rodičů……………………………… 


