
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI,  
ŽIHLE 178, 331 41 KRALOVICE 

DDM RAKETA ŽIHLE, ŽIHLE 65, email: ddm@zs-zihle.cz ; tel.: 725 548 256 
 

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU 

NA ŠKOLNÍ ROK: 2021/2022 
 

 

Zájmový útvar (kroužek):………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení účastníka:……………………………………………………… 

 

Rodné číslo:…………………………………… Datum narození:………………. 

 

Zdravotní pojišťovna:……………Státní občanství:……………………………..  

 

Národnost:…………… Škola: ………………………………..Třída: ………… 

 

Adresa bydliště (včetně PSČ):…………………………………………………… 

 

Jméno, příjmení a adresa rodičů (zák. zástupců):………………………………… 

 

……………………………………………………………….…………………… 

 

Telefon a email na zákonného zástupce: ……………………………………………… 

(Důležitý údaj pro snazší komunikaci s Vámi ohledně aktuální epidemiologické situace.) 

 

Účastnický poplatek uhraďte nejdéle do konce října. Při pozdější platbě 

bude částka navýšena o 50,- Kč za osobu a kroužek! 

Platbu proveďte převodem na účet:  ČÍSLO ÚČTU: 193901074/0300                                        

VARIABILNÍ SYMBOL: DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE BEZ TEČEK (př. 15022010). 

SPECIFICKÝ SYMBOL: ČÍSLO KROUŽKU (UVEDENO V NABÍDKOVÉM LISTU 

ČERVENĚ PŘED NÁZVEM KROUŽKU). 

Způsob odchodu: (nehodící se škrtněte).  

 

Nezletilý účastník bude odcházet po ukončení zájmového útvaru:  

a) samostatně  

 

b) v doprovodu: ..................................................................................................... 

 (uveďte jméno a příjmení zletilé osoby).  
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                           OTOČTE!!! 

 

mailto:ddm@zs-zihle.cz


 

Vyplní pracovník DDM:  

 

Poplatek zaplacen dne:………………….Částka:…………………………….. 

Číslo dokladu:………………………….. 

 

Poplatek zaplacen dne:………………….Částka:……………………………..  

Číslo dokladu:…………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Datum zahájení vzdělávání:………………………… 

Datum ukončení vzdělávání:………………………. 

…………………………………………………………………………. 
 

Informace pro rodiče: 

 

Všechny aktivity DDM Žihle se budou odvíjet od aktuální epidemiologické 

situace v Plzeňském kraji. 

 
Při nevyzvednutí nezletilého účastníka do stanovené doby doprovodem informuje vedoucí 

zájmového útvaru telefonicky zákonné zástupce, pokud je tento postup bezvýsledný, informuje 

vedoucí DDM, která kontaktuje pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, požádá o 

pomoc Policii ČR.  

 
Zákonní zástupci prohlašují, že přihlášený/á nemá žádná zdravotní postižení či jiná 

znevýhodnění, která by mohla mít vliv na poskytované školské služby a činnost v DDM Žihle. 

Případná upozornění na zdravotní stav uveďte na druhé straně přihlášky. Zákonní zástupci 

berou na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené nezletilým účastníkem v době 

pobytu v DDM Žihle a možnost jejich finanční úhrady. V případě opakovaného nebo hrubého 

porušování vnitřního řádu DDM Žihle účastníkem činnosti může být neprodleně vyřazen ze 

zájmového vzdělávání bez nároku na vrácení účastnického poplatku.  

Do volného řádku uveďte i jiné skutečnosti, které by měly být vedoucímu zájmového útvaru 

známy. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Osobní údaje výše uvedené jsou požadovány pro účely školní matriky dle 

Školského zákona.  

 

Zákonní zástupci souhlasí se zveřejněním fotografií z činností dětí v zájmovém 

útvaru pro účely propagace činnosti DDM. Pokud rodiče (zákonní zástupci) 

nesouhlasí se zveřejňováním fotografií, uvedou tuto skutečnost zde: 

………………………………………………………… 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s Vnitřním řádem DDM Žihle (na webu ZŠ/DDM).  

 

__________________ _____________________________ 

Datum a podpis rodičů (zákonného zástupce) 


