
Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 

Vážení rodiče, 

posíláme Vám žádost o přijetí do školní družiny na školní rok 2020/2021 k pravidelné denní 

docházce. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, přihlášku vyplňte 

a do školy doručte nejpozději do 1. září 2020 do 11.00 hodin jedním z následujících způsobů:  

1. osobním podáním 1. 9. 2020 do 11.00 hodin třídnímu učiteli 

2. osobním podáním v týdnu od 24. 8. 2020 do 31. 8. 2020 v zalepené obálce do schránky 

školy (poštovní schránka je umístěna v prostoru hlavního vchodu a bude přístupná každý 

den od 7:00 do 15:00) 

3. zasláním poštou na adresu: Základní škola, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04  

4. zasláním do datové schránky školy: ykcmmwk (může být odesláno pouze z datové 

schránky fyzické osoby; nikoliv z datové schránky společnosti) 

5. zasláním e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

email!) na e-mail: marcela.vanickova@zsmozartova.cz 

Později přijaté žádosti budou automaticky zařazeny do pořadníku náhradníků. 

Výběr dětí od 2. tříd výše bude proveden dle kapacitních možností ŠD, věku dítěte, 

s ohledem na dřívější chování a pravidelnou docházku. 

O přijetí do školní družiny na rok 2020/2021 budete informováni na webu školy a na hlavním 

vstupu školy v úterý 1. 9. 2020 v odpoledních hodinách podle identifikačních čísel na žádosti 

(identifikační číslo si z žádosti opište a uschovejte!). 

Vzhledem k uzavření školy (a školní družiny) v březnu – červnu 2020 budou mít současní žáci 

v ŠD poníženou platbu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 na 225 Kč (525 Kč je částkou 

převedenou za období březen – červen 2020). V 2. pololetí bude úplata v ŠD v obvyklé výši, 

tedy 750 Kč. Současným žákům, kteří od nového školního roku nebudou chodit do ŠD, bude 

přeplatek 525 Kč na podzim 2020 vrácen na bankovní účet. 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ZÁŘÍ 2020 je pouze pro přihlášené žáky 2. tříd a výš. Informace 

o pobytu žáka 1. září v ŠD oznamte třídní učitelce na samostatném listě. Zde uveďte čas 

odchodu a způsob odchodu žáka (= odchod samostatný nebo s doprovodem).  

Od 2. 9. 2020 mohou do ŠD pouze přijatí žáci. 

 

Marcela Vaníčková 
vedoucí vychovatelka ŠD 
777 461 636 


