Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková
organizace

Příloha č. 4 směrnice č. 26
URČENO ŠD, pro zákonné zástupce

PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD)
pro
Základní školu a mateřskou školu Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Zřizovatel SMO - Úřad městského obvodu Ostrava – Jih

Jméno a příjmení žáka: ............................................................... Třída: ……............
Datum narození: ................................................ Zdravotní pojišťovna: ...................
Adresa trvalého pobytu:
................................................................................................................................................................................
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (žáka):
…….........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: …..............................................................................................
Telefonní kontakt: ...................................................................................................................
Jméno a telefon další kontaktní osoby: …………………………………………………………………………………

Osobní údaje o Vás a Vašem dítěti, uvedené v této žádosti, zpracovává ZŠ naší organizace pro evidenci žáků ŠD.
Ke zpracování není nutný Váš souhlas, neboť toto zpracování je ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s osobními
údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí o ochraně osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány
po dobu docházky Vašeho dítěte do ZŠ a po skončení docházky budou dále archivovány a skartovány v souladu
s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).

V Ostravě dne ………………………..

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková
organizace

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny
Poznámka, zda dítě bude

Den

Hodina

Změna

Změna

Změna

odcházet z družiny samo nebo

od……

od……

od……

v doprovodu (rodičů,
sourozenců apod.)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem
prokázat písemným vyzváním rodičů.
Pokud dítě přestane navštěvovat ŠD (nejedná-li se o krátkodobou absenci z důvodu nemoci),
je nutné jej písemně odhlásit u vychovatelky příslušného oddělení školní družiny (důležité i
z důvodu platby za ŠD).

2

