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PŘIHLÁŠKADOŠKOLNÍDRUŢINY
Ţák se přihlašuje k zájmovému vzdělávání do školní druţiny k pravidelné denní docházce na dobu
školního vyučováníod 1. 9. 20… do 30. 6. 20….
Jméno a příjmeníţáka

Datum narození

TřídaZdrav. pojišťovna

Bydliště
Upozornění nazdravotní problémy ţáka

Jiná upozornění
Jméno a příjmení otce (zákonného zástupce)

Telefon

E-mail

Bydliště*

Jméno a příjmení matky (zákonného zástupce)

Telefon

E-mail

Bydliště*

*resp. jinou adresu pro doručování
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Záznamyouvolněnídítětezeškolnídruţiny
Den

Hodina odchodu
dítěte ze ŠD

Dítě bude
odcházet samo

Z Dítě bude odcházet s doprovodem
m
(jméno a příjmení)
ě
n
a
O
d
…
…
.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Upozorněníprorodiče:Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny v jinou hodinu než jaká je
zaznamenána v zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným potvrzením od zák. zástupců.

Dítě si kromě zák. zástupců mohou vyzvednout tyto osoby (plná moc)
Jméno a příjmení

……………………………………………………………………………….

Telefonický kontakt
Jméno a příjmení

…………………………………………………………………………………

Telefonický kontakt
Jméno a příjmení

………………………………………………………………………………….

Telefonický kontakt
Prohlašuji, ţe jsem zápisní lístek vyplnil/a úplně a pravdivě, a ţe jsem se seznámil/a
s Řády školní druţiny.
Datum:
Podpiszákonného zástupce ţáka
Upozornění:
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle směrnice GDPR, platné od 25. 5. 2018, zákona č.
110/2019 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 561/2004
Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
S údaji poskytnutými na základě této zápisního lístku bude nakládáno v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením (EU) 2016/679
(GDPR). Podpisem tohoto lístku dáváte souhlas s využitím těchto údajů pro potřeby školy a školní
družiny.
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