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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019-2020
(pro 0. - 3. třídu)

Jméno a příjmení žáka:

Třída:
Rodné číslo:

Státní občanství:

Informace o zdravotním stavu 
žáka:

(astma, alergie, epilepsie)

Adresa bydliště:

Jméno a příjmení matky:

Telefonní kontakt:

E-mail:

Jméno a příjmení otce:

Telefonní kontakt:

E-mail:

ZÁPISNÍ LÍSTEK ODCHODŮ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dítě bude ze ŠD 
odcházet 

samostatně   
ANO / NE

Samostatný odchod 
dítěte  v čase Osoby které mohou vyzvednout dítě ze ŠD

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

pondělí ANO / NE

úterý ANO / NE

středa ANO / NE

čtvrtek ANO / NE

pátek ANO / NE

Dítě, které odchází v doprovodu, bude vydáno pouze osobám, jež jsou uvedeny v zápisním lístku odchodů žáka ze školní družiny. 
Odchod dítěte lze upravit písemným sdělením, kterým se musí žák předem prokázat, též musí být náležitě vyplněno (datum, jméno 
dítěte, informaci o změně a podpis zákonného zástupce). Telefonické oznámení či sms zpráva ke změně odchodu nestačí.

Datum 
nástupu do 

ŠD:
Podpis zákonného 

zástupce:
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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019-2020
(pro 0. - 3. třídu)

.

PROHLÁŠENÍ

I. Byli jsme seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny.

II. Na základě této přihlášky do školní družiny se zavazuji platit za pobyt svého dítěte ve školní 
družině úplatu ve výši 300,- Kč měsíčně, tedy 3000,- Kč za celý školní rok 2019-2020 a to buď 
jednorázově nebo pololetně. Beru na vědomí, že v případě nezaplacení úplaty ve stanoveném 
termínu tj. do 20. 9. 2019 při jednorázové platbě a do 20. 9. 2018 a 20. 1. 2019 při platbě 
pololetně, bez udání závažných důvodů, nebude dítě od prvního dne následujícího měsíce 
(daného pololetí) přijato do školní družiny.

III. Dítě, které odchází v doprovodu, bude vydáno pouze osobám, jež jsou uvedeny v zápisním lístku 
odchodů žáka ze školní družiny. Odchod dítěte lze upravit písemným sdělením, kterým se musí 
žák předem prokázat, též musí být náležitě vyplněno (datum, jméno dítěte, informaci o změně a 
podpis zákonného zástupce). Telefonické oznámení či sms zpráva ke změně odchodu nestačí.

V Praze dne …………………               Podpis zákonného zástupce…………………………………………
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TRVALÉ ZMĚNY ODCHODŮ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Změna 
od Den

Dítě bude ze 
ŠD odcházet 

samo  
ANO / NE

Samostatný 
odchod dítěte  

v čase

Osoby které mohou 
dítě ze ŠD 
vyzvednout

Podpis zákonného 
zástupce
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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019-2020
(pro 0. - 3. třídu)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole a mateřské škole Praha – Nebušice, se 
sídlem na adrese Nebušická 369, Praha - Nebušice, 164 00, IČO: 496 245 39, dále jen „ZŠ a MŠ 
Nebušice“, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to 
pro níže stanovené účely a dobu trvání.

Souhlas je udělen dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a to na výše uvedenou 
dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. 

ZŠ a MŠ Nebušice je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž 
prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje 
budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to 
pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli 
písemně odvolat.

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl ZŠ a MŠ Nebušice informován o svých právech 
a povinnostech. Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů 
prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

 V Praze dne ………………                    Podpis zákonného zástupce…………………………………………

Osobní údaj Účel zpracování Doba poskytnutí 
souhlasu

Souhlas

*NEHODÍCÍ SE KOLONKU ŠKRTNĚTE

Informace o 
zdravotním stavu 

žáka

Oprávněný zájem 
na zajištění 
bezpečnosti

10 let ANO NE

Telefon a e-mail 
matky

Komunikace ve 
výjimečných 
případech

10 let ANO NE

Telefon a e-mail 
otce

Komunikace ve 
výjimečných 
případech

10 let ANO NE

Jméno a příjmení 
vyzvedávajících 

osob

Evidence 
vyzvedávajících 

osob
10 let ANO NE

Jméno a příjmení 
zákonného zástupce:
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