
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace 
školní rok 2021/2022 

 

Přihláška 

k docházce do školní družiny v průběhu hlavních prázdnin 2022 
 

V letošním školním roce bude naše škola zajišťovat docházku do školy o hlavních prázdninách v období  

8. až 19. srpna. Aktivity dětí budou organizovat vychovatelky školní družiny. 

V případě zájmu zapište do tabulky kdy a v jakém časovém rozmezí (maximálně 6:00 – 15:30) budete 

docházku do školy požadovat. 

 

Žádám o docházku do školy 

 

jméno: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.   

škola: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

třída: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

datum narození: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

telefon na zák. zást.: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

e-mail zák. zást.: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dítě bude odcházet SAMO / bude vyzvedávat: _________________________________________ 

 

Aktivity budou organizovány při minimálním počtu 15 žáků, obědy budou zajištěny. Poplatek za docházku 

bude 150 Kč – nutno zaplatit společně se stravným hotově v kanceláři školy do pondělí 20. 6. do 12 hodin. 

 

Vyplněnou žádost doručte nejpozději do pondělí 20. června 2022 osobně na sekretariát nebo zašlete na 

e-mail Gabriely Tesařové: tesarova.gabriela@zsobreziny.cz 

 

Informace ke stravnému - ceny obědů za týden 

 

 

 

 

 

 

Výdej oběda v cca 12 hod. 

 

Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. 

Seznámil jsem se s Informací o provozu školních družin v období hlavních prázdnin Magistrátu města 

Jihlavy a souhlasím s podmínkami docházky do školy o prázdninách. 

 

 

         _____________________________ 

               podpis zákonného zástupce 

Termín 
Zaškrtněte 

zvolený termín 
Čas od Čas do 

Oběd 

(ANO/NE) 

8. – 12. 8. ☐    

15. – 19. 8. ☐    

Termín 

Datum narození 

do 31. 8. 2011  

(27 Kč/oběd) 

Datum narození 

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2015 

(25 Kč/oběd) 

Datum narození 

od 1. 9. 2015  

(23 Kč/oběd) 

1 týden 135,-  125,- 115,- 

Oba týdny 270,- 250,- 230,- 

mailto:tesarova.gabriela@zsobreziny.cz

