
 
 

ZÁPISNÍ LÍSTEK do školní družiny pro školní rok: 20../20.. 

Datum zahájení docházky: 

 

 Příjmení ……………………………………Jméno ………..………….……………..… 

 

 Třída ……..……Datum narození………….……............ZP.....……………….……….  

 

Bydliště……………………...………………………………………………………...... 

 RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI: 

Příjmení a jméno matky:.................................................................................................. 

 

Kontakt: tel....................................... ........ e-mail.............................................................. 

 

Příjmení a jméno otce:...................................................................................................... 

 

Kontakt: tel...............................................e-mail.............................................................. 

 

Upozornění na zdravotní problémy:................................................................................. 

 

ZÁZNAMY O ODCHODU DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY (zakroužkujte) 

DEN ČAS 
ODCHODU 

ZMĚNA OD DÍTĚ BUDE ODCHÁZET RANNÍ DRUŽINA UKONČENÍ 
DOCHÁZKY 

PO   SAMO-DOPROVOD-BUS     ANO-NE  

ÚT   SAMO-DOPROVOD-BUS     ANO-NE  

ST   SAMO-DOPROVOD-BUS     ANO-NE  

ČT   SAMO-DOPROVOD-BUS     ANO-NE  

PÁ   SAMO-DOPROVOD-BUS     ANO-NE  

• V době od 13:00 do 14:30 probíhá ve školní družině řízená aktivita, kterou by odchody 

účastníků narušovaly 

Zákonní zástupci zmocňují k vyzvedávání dítěte ze ŠD tyto osoby: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ VZTAH OSOBY K 

DÍTĚTI 

KONTAKT 

   

   

   

   

   



• Prohlašujeme, že zmocněnec je způsobilý k převzetí a doprovodu mého dítěte ze školní 
družiny. Zmocněnec je poučen o povinnosti prokázat svoji totožnost zástupci školní 
družiny i o dalších povinnostech spojených s vyzvednutím dítěte ze školní družiny, stejně 
tak i o povinnosti respektovat Vnitřní řád školní družiny.   
Odebrání zmocnění nebo zmocnění další osoby lze pouze písemně.  

• V době od 13:00 do 14:30 probíhá ve školní družině řízená aktivita, kterou by odchody 

účastníků narušovaly. Provoz ŠD je ranní 6:40-7:40, odpolední  11:30-16:00 

• Upozornění rodičům: Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na 

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

zákonným zástupcem.  

• Z důvodu zajištění bezpečnosti nebude dítě uvolněno ze ŠD na základě telefonického 

hovoru. 

• Zákonný zástupce je povinen neprodleně oznámit vychovatelce ŠD (nebo vedení školy) 

rozhodnutí soudu, např. předběžná opatření soudu, týkající se svěření dítěte do výchovy 

jednomu z rodičů, a případné další úpravy režimu péče o dítě atd. 

• Poplatek za ŠD činí 1000,- Kč/rok, splatnost je jednorázově do 30. 9.  příslušného roku na 

účet školy 1382095379/0800, V.S. je oddělení, které dítě navštěvuje (81-1.odd., 82-

2.odd., 83- 3.odd.). Do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte a účel platby (např. 

poplatek za ŠD). V případě odhlášení v průběhu roku, bude přeplatek vrácen. 

 

Informace pro zákonné zástupce: 

 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány školou pro účely vedení povinné dokumentace 

školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění ve vztahu k provozu školní 

družiny a vedení nezbytné zdravotní dokumentace. Svým podpisem souhlasíte se zveřejňováním 

údajů, fotografií a videí Vašeho dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových 

stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Poskytnutí osobních údajů 

uvedených na první straně je povinné. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po celé 

období školní docházky dítěte na této škole a dále po dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné 

právní předpisy včetně archivačních předpisů. Svým podpisem dáváte svůj souhlas Základní 

škole Klobouky u Brna k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 

Vašeho dítěte v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).  

 

 

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

k nahlédnutí ve školní družině a na webu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne:                                                               Podpis zákonného zástupce: 


