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Přihláška do školní družiny pro školní rok  ________/_________ 
 

(Prosím vyplňte všechny kolonky.) 

 

Záznamy o docházce dítěte do školní družiny 
 

   
Změna 1 Změna 2 Změna 3 Změna 4 

Poznámka, zda dítě bude odcházet z  
 Den Hodina družiny samo nebo v doprovodu  
 

od …… od …… od …… od …… 
 

   (rodičů, prarodičů apod.)  
        

         

 Pondělí        

         

 Úterý        

         

 Středa        

         

 Čtvrtek        

         

 Pátek        

         

Příjmení a jméno žáka/žákyně       
        

Datum narození     Třída  
        

Bydliště 
      

 
   

PSČ 
 

      

Jméno a příjmení matky       
       

Kontakty: telefon       
       

 E-mail       
       

Jméno a příjmení otce       
       

Kontakty: telefon       
       

 E-mail       
        

Poplatek za 1 měsíc docházky  80 Kč Úhrada ve dvou splátkách 
1. pololetí 2. pololetí 

do 30.9. do 28.2.       

Datum  Podpis zákonných zástupců    

        

http://www.zstrojanovice.cz/


Poznámka: níže uvedené údaje můžete doplňovat a upravovat v průběhu docházky dítěte do ŠD osobně s paní 
vychovatelkou. 

 
Prohlášení zákonných zástupců: 
Jsme si vědomi, že ve smyslu obecně platných právních předpisů (především § 858 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a  vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání), jsme povinni zajistit  opatrování a péči o své 
dítě. Ve výjimečných případech, kdy se nemůžeme dostavit pro své dítě osobně, žádáme, aby naše dítě bylo předáno 
osobě námi pověřené. 
 
Níže podepsaní zákonní zástupci zmocňují následující osoby k převzetí syna/dcery ze školní družiny: 
 
Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………….,…………………. telefon:……………………………………     

 Souhlas  se zpracováním těchto osobních údajů poskytuji po dobu docházky výše jmenovaného dítěte výlučně za 

účelem vyzvedávání dítěte ze ŠD  při Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice. 

                                          Podpis pověřené osoby …………………………………………… 

 

Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………….,…………………. telefon:……………………………………     

 Souhlas  se zpracováním těchto osobních údajů poskytuji po dobu docházky výše jmenovaného dítěte výlučně za 

účelem vyzvedávání dítěte ze ŠD  při Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice. 

                                          Podpis pověřené osoby …………………………………………… 

 

Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………….,…………………. telefon:……………………………………     

 Souhlas  se zpracováním těchto osobních údajů poskytuji po dobu docházky výše jmenovaného dítěte výlučně za 

účelem vyzvedávání dítěte ze ŠD  při Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice. 

                                          Podpis pověřené osoby …………………………………………… 

 

Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………….,…………………. telefon:……………………………………     

 Souhlas  se zpracováním těchto osobních údajů poskytuji po dobu docházky výše jmenovaného dítěte výlučně za 

účelem vyzvedávání dítěte ze ŠD  při Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice. 

                                          Podpis pověřené osoby …………………………………………… 

 

Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………….,…………………. telefon:……………………………………     

 Souhlas  se zpracováním těchto osobních údajů poskytuji po dobu docházky výše jmenovaného dítěte výlučně za 

účelem vyzvedávání dítěte ze ŠD  při Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice. 

                                          Podpis pověřené osoby …………………………………………… 

 

Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………….,…………………. telefon:……………………………………     

 Souhlas  se zpracováním těchto osobních údajů poskytuji po dobu docházky výše jmenovaného dítěte výlučně za 

účelem vyzvedávání dítěte ze ŠD  při Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice. 

                                          Podpis pověřené osoby …………………………………………… 

 
 

 

 
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle směrnice GDPR, platné od 25. 5. 2018, zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 


