
 

PŘIHLÁŠKA A ZÁPISNÍ LIST DO ŠKOLNÍHO KLUBU ŠK. ROK 20../20.. 

DATUM ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY DO ŠK: 
Příjmení a jméno  

Datum narození: Třída: Pojišťovna: 

Ulice: Obec: PSČ: 

Otec: Telefon: 
 
e-mail: 

Matka: Telefon: 
 
e-mail: 

 

Žák bude navštěvovat školní klub v těchto dnech a časech: 

PONDĚLÍ od:  do:  

ÚTERÝ od:  do:  

STŘEDA od:  do:  

ČTVRTEK od:  do:  

PÁTEK od:  do:  

Žák bude ŠK navštěvovat nepravidelně 
(příležitostně) 

 ANO - NE 

 

Žák bude odcházet   sám – v doprovodu (zakroužkujte) 

Zákonní zástupci zmocňují k vyzvedávání žáka tyto osoby 

pořadí jméno a příjmení vztah k účastníkovi kontakt 

    

    

    

    

 

Klub je určen pro žáky od 6. do 9. třídy a slouží jako útočiště v době mezi vyučováním nebo po 
vyučování.  
Registrační poplatek činní 500,- Kč na školní rok (viz vnitřní řád školního klubu). Platba 
bezhotovostně na účet školy: 1382095379/0800, variabilní symbol: 4 a do poznámky uveďte 
jméno a příjmení dítěte a název školní klub.  



Žák, který pouze čeká ve ŠK na odpolední vyučování, vyplní tuto přihlášku, ale je od úplaty 
osvobozen. . Činnost školního klubu začíná bezprostředně po skončení dopoledního vyučování 
žáků 2. stupně. 
 
 
 

Dávám svůj souhlas Základní škole Klobouky u Brna k tomu, aby zpracovávala a evidovala 
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte v souladu s Nařízením o ochraně 
osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).     
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 
561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní 
dokumentace, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění žáků, provedení 
psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií a videí mého dítěte v 
propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely 
související s běžným chodem školy.   
 
 

Upozornění rodičům: Má-li být žák uvolněn ze školního klubu dříve než v hodinu určenou na 

zápisním lístku, musí se žák prokázat písemnou žádostí označenou datem a podpisem rodičů, 

nebo zákonným zástupcem. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s Vnitřním řádem školního klubu, který je 

k nahlédnutí ve školním klubu a na webu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                     Podpis zákonného zástupce: 

  

 
 


