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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987
se sídlem Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
IČO: 476 11 880,tel.274 021920 -24, fax.274 021 922,
E -ma i l : sko l a @z sg uto va .c z, w ww. z sg uto va. cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
do školní družiny ve školním roce 2020/2021
o

Přijetí do školní družiny (dále jen "ŠD") nelze nárokovat.

o Přednostně přijímáme žáky 1. – 3. tříd
o
o
o

Upozorňujeme, že vyřizování žádosti s neúplnými údaji bude pozastaveno a žádost bude vrácena k doplnění.
Nevyplněné rubriky, prosím, proškrtněte.
Úplata za pobyt v ŠD je stanovena na 400,- Kč/měsíc a je splatná předem za celé pololetí (cca do poloviny
měsíce září, resp. do poloviny února ve školním roce). Podrobnější údaje o způsobu úhrady a termíny splatnosti
jsou součástí rozhodnutí ředitele o přijetí žáka do ŠD.

Jméno a příjmení žáka/žákyně:

třída ve šk. roce
2020/2021:

Datum narození:
Adresa místa bydliště:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Korespondenční adresa:

PSČ:

Telefony:
Datová schránka:

E-mail:

ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI (Není zapotřebí, pokud jde o žáka 1 až 3. ročníku. Možno použít i zadní stranu formuláře.
Zdravotní nebo jiný handicap je nutno doložit.)

Podrobnější údaje o rozsahu docházky uvedou zákonní zástupci přijatých žáků do formuláře REŽIM
POBYTU ŽÁKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, který obdrží současně s Rozhodnutím o přijetí žáka k
zájmovému vzdělávání.
Žádost zašlete škole pokud možno e-mailem. Lze poslat i poštou na adresu:
o e-mail: marie.zajdlova@zsgutova.cz
o poštou: Kancelář školy, ZŠ Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10
Třída ve šk. r. 2020/21
1. třída
2. - 3. třída
4. -5. třída

Termín podání žádosti
škola přijímá žádosti do 2. 6. 2020
škola přijímá žádosti do 9. 6. 2020
Bude upřesněno dle naplnění kapacity ŠD žáky 1. - 3. roč.

Datum a podpis zákonného zástupce ………………………….…………..…………………………………

