
Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace 
Kuřívody 700; 471 22 Kuřívody – Ralsko 
 

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ SKUPINY  
pro školní rok 2022/2023 

Údaje o žákovi/žákyni 

Údaje o zákonných zástupcích 

Příjmení a jméno matky Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště 

Příjmení a jméno otce Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště (vypište, pokud je jiné, než trvalé bydliště matky) 

 

Rozsah docházky a způsob odchodu 

Ranní provoz (nehodící se škrtněte) ANO NE 

 

Den 

Čas odchodu 
Z důvodu společné zájmové činnosti a provozních důvodů budou žáci ze ŠD 
uvolňování v těchto časech: 13:45,  15:00, 16:00 ( časy odchodů se řídí i 
odjezdem autobusů z Kuřívod směr Ploužnice dle daného jízdního řádu, 
některé spoje nezajíždějí na Hvězdov. 

Jméno a příjmení osob, které budou 
žáka/žákyni vyzvedávat. 

Po hodin Sám/a - doprovod *  

Út hodin Sám/a - doprovod * 

St hodin Sám/a - doprovod * 

Čt hodin Sám/a - doprovod * 

Pá hodin Sám/a - doprovod * 

* nehodící se škrtněte 
 

UPOZORNĚNÍ: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v této přihlášce, musí se osoba 
vyzvedající dítě prokázat písemnou omluvenkou s plnou mocí od zákonných zástupců. 
 

Výše úplaty: úplata se pro příslušný školní rok 2022/2023 stanoví pro všechny žáky ve stejné měsíční výši 50,-Kč 
za ranní družinu a 100,- Kč za odpolední družinu. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo 
přerušení provozu školní družiny po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci.Úplata za příslušný 
kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 25. dne stávajícího kalendářního měsíce bezhotovostní platbou na účet 
školy Moneta Money Bank 162918455/0600, nebo hotovostní platbou v kanceláři účetní školy. 

 

Školní skupina bude uzavřena v době prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní) za 

předpokladu, že počet žáků poklesne pod deset (zájem o školní skupinu bude zjišťován před jednotlivými prázdninami) 

a v případě vyhlášení ředitelského volna.  
 

Účastníci budou přijati do školní skupiny do výše kapacity v pořadí příchozí platby na účet školy a řádně vyplněné 
přihlášky. 

Seznámili jsme se s Vnitřním řádem školní družiny a Školní skupiny Základní školy a mateřské školy Tomáše 
Ježka Ralsko Kuřívody, příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko | oficiální stránky školy (www. 
skolakurivody.cz) 
 
V ……………………………… dne ………………… Podpis zákonných zástupců:  …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Příjmení a jméno žáka/žákyně Datum narození 

Trvalé bydliště (včetně PSČ) Třída (ve školním roce 2022/2023) 

https://skolakurivody.cz/
https://skolakurivody.cz/

