
 

- - -  p ok rač u j t e  n a  d ruh é  s t ra n ě  - - -  

 

Z Á V AZ N Á  P Ř I H L Á Š K A  
do zájmového útvaru (ZÚ) Střediska volného času (SVČ) při ZŠ a MŠ Liběšice  

na školní rok ………………………. 
Jméno a příjmení uchazeče: 

Datum narození: Zdravotní pojišťovna: Třída: 

Bydliště: 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Liběšice 

Jméno a příjmení matky:  

Mobil: Telefon do zaměstnání: 
(v případě, že nemám u sebe mobil) 

Jméno a příjmení otce: 

Mobil: Telefon do zaměstnání: 
(v případě, že nemám u sebe mobil) 

Upozorňuji na tyto zdravotní komplikace při návštěvě ZÚ (alergie, astma…): 

 
Rozsah docházky a způsob odchodu uchazeče ze zájmového útvaru 

Den Zájmové útvary (ZÚ) Datum zahájení 
činnosti 

(vyplní vedoucí 
SVČ!) 

Způsob odchodu 
dítěte 

(zakřížkujte platné) 

Pozn. k odchodu 
v doprovodu, dítě 
ve SVČ vyzvedne: 

(zakřížkujte platné) 

PONDĚLÍ 

  ☐dítě bude odcházet 

samostatně 

☐dítě se vrací do ŠD 

☐dítě bude odcházet 

v doprovodu  

☐rodič 

☐sourozenec 

☐jiná osoba (jména jiných 

osob vypište dále) 

  

  

  

ÚTERÝ 

  ☐dítě bude odcházet 

samostatně 

☐dítě se vrací do ŠD 

☐dítě bude odcházet 

v doprovodu  

☐rodič 

☐sourozenec 

☐jiná osoba (jména jiných 

osob vypište dále) 

  

  

  

STŘEDA 

  ☐dítě bude odcházet 

samostatně 

☐dítě se vrací do ŠD 

☐dítě bude odcházet 

v doprovodu  

☐rodič 

☐sourozenec 

☐jiná osoba (jména jiných 

osob vypište dále) 

  

  

  

ČTVRTEK 

  ☐dítě bude odcházet 

samostatně 

☐dítě se vrací do ŠD 

☐dítě bude odcházet 

v doprovodu  

☐rodič 

☐sourozenec 

☐jiná osoba (jména jiných 

osob vypište dále) 

  

  

  

PÁTEK 

  ☐dítě bude odcházet 

samostatně 

☐dítě se vrací do ŠD 

☐dítě bude odcházet 

v doprovodu  

☐rodič 

☐sourozenec 

☐jiná osoba (jména jiných 

osob vypište dále) 

  

  

  



 

 

 

Jména jiných osob určených zákonným zástupcem k vyzvedávání dítěte ze ZÚ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Důležité informace pro uchazeče 

1. Zájmová činnost se zahajuje od přihlášení minimálního počtu 5 zájemců.  
2. Zájmové útvary jsou pro žáky naší školy zdarma, žáci si hradí pouze náklady na materiál (FIMO, svíčky, mýdla, soli 
do koupele, keramika, tvořivá dílna, vaření…) vždy dle pokynů vedoucího ZÚ. 
3. O prázdninách (i vedlejších) a státních svátcích se ZÚ nekonají. Výjimkou jsou táborové aktivity SVČ. 
4. Provoz SVČ je rozdělen na období školního roku, kdy pravidelná zájmová činnost (práce v zájmových útvarech) 
začíná zpravidla od 1. 10. daného roku. Práce v zájmových útvarech zpravidla končí v měsíci květnu, nejdříve však k 
30.5. Časy začátku a konce ZÚ jsou zpravidla od 12.50h do 13.50h a od 13.50h do 14.50h. Jiné časy jsou možné, 
přesný čas určí vždy vedoucí ZÚ. 
5. Uvolnění z činnosti ZÚ je možné pouze přímo u vedoucího ZÚ nebo na základě písemného sdělení zákonného 
zástupce a s osobním vyzvednutím účastníka zákonným zástupcem nebo osobou určenou k odchodu v doprovodu. 
Popřípadě osobou určenou písemnou žádostí zákonného zástupce s řádně vyplněným datem, podpisem a jménem 
osoby, která není v přihlášce do ZÚ uvedená. 
6. V případě jakéhokoliv odhlášení (stěhování, odchod na jinou školu…) je nutné vyplnit Odhlášku ze ZÚ.  
7. Veškeré další důležité podrobnosti k zájmové činnosti ve SVČ jsou uvedené ve Vnitřním řádu střediska volného 
času.  

Prohlášení zákonného zástupce 

Beru na vědomí, že výše uvedené údaje musí být použity do evidence SVČ a jsou zpracovávány dle příslušných 
právních předpisů (např. údaje do školní matriky na základě zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění 
a jsou dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005 sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení, v platném 
znění). SVČ zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. 

Nedílnou součástí přihlášky je „Osobní informovaný souhlas se zpracováním osobních a zvláštních kategorií osobních 
údajů (tzv. citlivých údajů) ve středisku volného času“. 

Byl/a jsem seznámen/a s Vnitřním řádem střediska volného času při ZŠ a MŠ Liběšice (na www.zs.libesice.cz, na 
nástěnce SVČ, popř. přímo u vedoucí SVČ) 
 
Podpis zákonného zástupce:   …………………………………………………………… 
 

Datum:                                     …………………………………………………………… 

T u t o  č á s t  v y p l n í  p r a c o v n í k  S V Č  
 

Datum převzetí přihlášky:        …………………………………………………………… 


