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Přihláška do školní družiny pro školní rok 2019/2020
Jméno žáka:………………………………………………………Třída: ……………………….
Datum narození: …………….…………………………………....Zdravotní pojišťovna: ..……
Adresa bydliště: ………………………………………… Národnost: ……...…………………
Upozornění na zdravotní a výchovné problémy dítěte: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Jméno otce: ………………………………………… Telefon: …………………………………
*Zaměstnání otce:
………………………………………………………………………………………………….....
Jméno matky: ………………………………………. Telefon: ……………………………...….
*Zaměstnání matky: ……………………………………………………………………….…….
*Tento údaj je dobrovolný

Emailová adresa pro zasílání informací ze školní družiny: ………………………………………
Kontaktní adresa a telefon jiné osoby pro mimořádné události v případě nedostupnosti rodičů:
……………………………………………………………………………………………...……...

Záznamy o docházce dítěte do školní družiny
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Čas
příchodu

Čas
odchodu

Způsob odchodu
sám /doprovod

Osoby oprávněné
k vyzvedávání

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě bez doprovodu uvolněno z družiny dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se
předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce. Žáka nelze uvolňovat na základě telefonátu,
SMS, nebo ústního vzkazu. Formulář naleznete na stránkách školní družiny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR), uděluji škole souhlas se
zpracováním osobních údajů mých a dále mého dítěte, a to ohledně všech osobních údajů (i údajů zvláštní kategorie –
citlivé osobní údaje) nezbytných pro účely docházky do školní družiny.
Beru na vědomí, že zpracování výše uvedených osobních údajů je prováděno školou, avšak příjemci či zpracovateli
výše uvedených osobních údajů mohou být i další osoby či subjekty, a to zejména orgány veřejné moci dle
příslušných právních předpisů. Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména využít svého práva na přístup, opravu,
výmaz osobních údajů, včetně možnosti podat žádost o omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti
zpracování či podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a byl/a jsem seznámen/a s řádem školní družiny a pravidly
chování dětí ve školní družině. (www.zstrebotov.cz sekce Rodiče a děti)

Pokud je více osob pověřených oprávněním vyzvedávat žáka/žákyni ze školní družiny a nevešli se do
tabulky, napište je prosím zde:
Jméno

kontakt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: ………………….

……………………………….
podpis zákonného zástupce

