
Určeno: 

Základní škola a Mateřská škola Dřísy – okres Praha východ, příspěvkové organizaci 

Hlavní 89, 277 14 Dřísy 

IČO: 65601939 

ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Jméno s příjmení zák. zástupce: _____________________________________ 

Žádám o zařazení do školní družiny pro školní rok: 20…./20…. 

Jméno a příjmení dítěte: ________________________ datum narození: ___________ třída: 

_______ 

 

Datum:       

 __________________________ 

                                                 Podpis 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Pro školní rok ……../……….. 

 

 OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA  

 

Jméno: _______________________  Příjmení:___________________________________  

 

Třída: ____ Trvalé bydliště: __________________________________________________  

 

Kontaktní adresa: __________________________________________________________  

 

Zdravotní omezení:___________________________________________________________  

 

Matka  

 

Jméno a příjmení ____________________________Telefonické spojení ________________  

E-mail:__________________________  

Otec  

 

Jméno a příjmení ____________________________Telefonické spojení ________________  

E-mail: __________________________  

 

Sourozenec ANO x NE (nehodící se škrtněte)  

Jméno a příjmení sourozence, třída:______________________________________________ 

 

 



KONTAKTNÍ OSOBY – osoby, jež mohou dále vyzvedávat účastníka ze ŠD (ne zákonní 

zástupci), u sourozenců je potřeba podpis rodičů.  

 

Kontaktní osoba (vztah) Mobilní telefon Podpis 

   

   

   

   

   

 
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Kontaktní osoby vyjadřují svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů (bydliště a telefon) v souladu s novým 

nařízením EU GDPR (General Data Protection Regulation). Dále přebírají zodpovědnost při vyzvednutí dítěte ze ŠD. U 

nezletilé osoby (např. sourozenec) zákonný zástupce zhodnotil (tj. svým podpisem stvrdil) schopnosti staršího dítěte a je si 

vědom, že okamžikem vyzvednutí přebírá za vyzvednuté dítě odpovědnost.  

 

ZÁZNAMY O POBYTU A ODCHODU ÚČASTNÍKA  

Ranní družina: ANO x NE  

Docházka: den/dní v týdnu  

 

Čas odchodu z odpolední družiny  

DEN ČAS ODCHODU KROUŽKY ZMĚNA 

Pondělí    

Úterý    

Středa    

Čtvrtek    

Pátek    

pozn.: S – sám, D – doprovod)  

Samostatný odchod ze školní družiny po telefonické domluvě: ANO x NE (nehodící se 

škrtněte)  

Upozornění rodičům: má-li být dítě, které odchází ze školní družiny samo, uvolněno 

dříve než v hodinu uvedenou v zápisním lístku, musí se prokázat písemným sdělením 

rodičů. Písemné pověření je třeba také při vyzvednutí dítěte osobou, která není uvedena 

v zápisním lístku.  

Podpisem tohoto zápisního lístku stvrzuji výše uvedené údaje, seznámení s Vnitřním řádem 

školní družiny a beru na vědomí, že v okamžiku odchodu účastníka ze ŠD za něj přebírám 

odpovědnost.  

Dne: ………………………… Podpis zákonného zástupce:……………………… 

 

 

 

Vyplňuje škola: 

 

Doručeno dne: _______________________ 

 

Za školu převzal/a: _____________________________  _____________________________ 
                                          jméno a příjmení, funkce                                            podpis 

 

 


