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ZÁPISNÍ LÍSTEK 

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 20___/20___ 
 

 

Příjmení a jméno dítěte: ………………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ………………….…………..…..… Zdravotní pojišťovna: ………..…………. Třída: ………… 

 

Zákonní zástupci dítěte: 

Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bydliště (pokud se liší od bydliště dítěte): ……………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bydliště (pokud se liší od bydliště dítěte): ……………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Další telefonní kontakty pro případ, kdy se nepodaří kontaktovat zákonné zástupce: 

Příjmení a jméno: …………………………………………………… Telefon: …………………………………………….. 

Příjmení a jméno: …………………………………………………… Telefon: …………………………………………….. 

 

Zdravotní problémy a omezení dítěte při činnostech v ŠD (také alergie): 

 

Pokud dítě užívá během pobytu ve školní družině jakékoliv léky, je nutná písemná informace 

od zákonného zástupce. Při výskytu nových zdravotních omezení je zákonný zástupce 

povinen neprodleně informovat vychovatelku. 

 

Mám zájem o ranní družinu (od 7:00): ANO – NE 

Poprvé dítě nastoupí do ŠD dne: …………………………………………………………………………………………… 
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Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD: 

DEN 
SAMO + ČAS ODCHODU nebo 

DOPROVOD 
ZMĚNA od+podpis ZMĚNA od+podpis 

PONDĚLÍ    

ÚTERÝ    

STŘEDA    

ČTVRTEK    

PÁTEK    

 

Dítě nelze uvolnit na telefonické vyzvání! 

Odchází-li dítě samo, přebírá za bezpečnost a zdraví dítěte plnou odpovědnost zákonný 

zástupce. Součástí zápisního lístku jsou plné moci vydané zákonným zástupcem osobám 

pověřeným k vyzvedávání dítěte ze ŠD. 

Odhlášení nebo přerušení docházky dítěte do ŠD je zák. zástupce povinen ohlásit předem. 

Povinností zák. zástupce je aktualizovat údaje uvedené v Zápisním lístku. 

 

Další důležité informace, které potřebujete sdělit škole: 

 

 

Dávám svůj souhlas školní družině při Gymnáziu, ZŠ a MŠ Hello s.r.o., ke zpracování a evidenci osobních údajů na základě nařízení  
Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Svůj 
souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy a školní družiny podle zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon. Vedeni 
nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce (víkendové akce, soutěže a olympiády), úrazové pojištění 
žáků a jiné účely, které souvisejí s běžným chodem školní družiny. Zároveň souhlasím s pozitivní prezentací svého dítěte prostřednictvím  
fotografií umístěných na internetových stránkách školy a sociálních sítích, případně ve školním časopisu. Souhlas poskytuji na celé období 
školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole povinně archivuje. 
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje a zvláštní kategorií údajů 
poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodu. 

 
Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem školní družiny, který je k dispozici jak na webových stránkách, tak i ve vestibulu 

školy nebo ve školní družině. 

 

 

 

 

 

Datum: …………………………………… Podpis zákonného zástupce: …………………………………….... 


