
Rok: 2018/19

Jméno a příjmení : Třída :

Adresa bydliště : PSČ:

Rodné číslo : ZP:

Zdravotní problémy, alergie:

Jméno a příjmení :

Kontaktní telefon :

E-mail:

Další kontakty pro případ mimořádných událostí: (jméno,telefon, vztah k dítěti)

Ranní družina: 7.00 – 7.40 ANO / NE Jaké dny?

Den Družina Příchod Čas odchodu Pozn: 

PONDĚLÍ Ano / Ne

ÚTERÝ Ano / Ne

STŘEDA Ano / Ne

ČTVRTEK Ano / Ne

PÁTEK Ano / Ne

Veškeré změny docházky či vyzvedávání - pouze v písemné formě.   Nelze přes telefon !!!

Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů a současně beru na vědomí vnitřní řád školní družiny.

Datum: Podpis otce, matky či jiného zákonného zástupce:

Další pověřené osoby k vyzvedávání žáka a doprovodu domů (rodiče, prarodiče, souroz., ap.). Neuvedeným osobám dítě nelze 

předat!!

Rodiče – zákonní zástupci

Matka Otec

Pokud bude dítě vyzvedávat nezletilý sourozenec, prosím vyplňte Prohlášení - Zplnomocnění na 2. straně přihlášky. 

Sám / Doprovod

Přihláška do školní družiny - ZŠ T.G.Masaryka, Pyšely

Chcete-li, aby dítě vyjímečně odešlo z družiny samo, musí se předem prokázat písemným souhlasem rodičů, kde bude 

uvedeno jméno, datum a čas odchodu a výslovná formulace.  "Od této chvíle přebírám za své dítě zodpovědnost".  

Formulář k vytištění bude i na našich web. stránkách školy.

V tabulce prosím vyškrtněte nehodící se. 

Odchod z družiny

Údaje o propouštění dítěte ze školní družiny

V průběhu září dostanete lístek na uvolnění žáka ze školní družiny na zájmové kroužky, který vyplníte. Bude součástí 

přihlášky do školní družiny.

Sám / Doprovod

Sám / Doprovod

Sám / Doprovod

Zákonný zástupce

Sám / Doprovod

ANO / NEJe v rodině střídavá péče?

ihned po skončení 

vyučování



Prohlášení - Zplnomocnění nezletilé osoby

1) Zplnomocňuji svého syna /dceru/ …………………………………………………….. 

Rodné číslo ………………………………. 

2) Zplnomocňuji svého syna /dceru/ …………………………………………………….. 

Rodné číslo ………………………………. 

K vyzvedávání žáka  …………………………… ze školní družiny ve školním roce 2018/19. 

Tímto za ně přebírám plnou odpovědnost. 

Datum………………………. 

Podpis zákonného zástupce…………………………

Datum Podpis

Datum:  Podpis otce, matky či jiného zákonného zástupce:

Změny v přihlášce , nebo v lístku na uvolnění žáka ze školní družiny na zájmové kroužky.                                                
(Průběžné zapisování změn, které uskutečníte)

Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech 

ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné 

dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která 

bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o 

právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

Změna


