
Datum narození: Třída:

Bydliště:

Zdrav.pojišťovna: 

Tel. číslo:

Tel.č. do zaměstnání:

Tel. číslo:

Tel.č. do zaměstnání:

Ranní družina (prosím zakroužkujte) ANO              NE

Změna Změna

od ………. od ……….

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

             PŘÍCHODY A ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD VYPLNÍTE PŘI NÁSTUPU DO ŠD V ZÁŘÍ.

Jméno a příjmení otce (zák. zástupce):

Jméno a příjmení matky:

ŠKOLNÍ DRUŽINA

při ZŠ Chodov, Husova 788

Jméno a příjmení žáka:

Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok …………………………

Den Hodina

Jiná sdělení:

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným 

vyzváním rodičů.

Upozornění rodičům:

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo 

v doprovodu (rodičů, sourozenců apod.)

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny



Já (jméno a příjmení): ………………………………………………………………………………..

- účasti na mimoškolních akcích (soutěže, reprezentace školy, výlety) - po dobu akce, 

- prezentace školní družiny prostřednictvím vitríny, nástěnky, webu školy, zpravodajích, 

- k poskytnutí osobních údajů nezbytných pro zajištění pojištění dětí v rámci příslušných akcí. 

V ……………………………., dne …………………………….

…………………………………………………………..

Dále jsou zpracovávány, evidovány a předávány osobní a citlivé údaje podle zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona, v platném znění pro účely vedení povinné dokumentace školy nebo jiných zákonných požadavků. 

podpis zákonného zástupce

veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec.

3) Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit údaje uvedené na zmocnění.

4) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole těchto údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno.

5) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá,/syn nebo dcera/ zákonný zástupce prohlašuje, že 

právní jednání vyzvednutí dítěte ze Školní družiny k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové, mravní 

Souhlas poskytuji výše uvedené družině k zajištění a naplnění výše uvedených účelů. Školní družina se zavazuje, že 

výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány a evidovány pouze po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu jejich 

získání. Svým podpisem souhlasím, že jsem byl poučen o právech podle Nařízení evropského parlamentu a rady EU 

2016/679 ze dne 27.4.2016, zejména o právu kdykoliv tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodů. 

pověřuji vyzvedáváním mého syna / dcery: ……………………………………………………………………………….

po dobu školního roku …………………………………………, nebo po dobu určitou od: …………… do: ……………

1) Zmocněnec prohlašuje , že si je vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde dítě plní 

povinnou školní docházku.

2) Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou osobou přebírá 

a volní vyspělosti. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ                  

(dále jen "zmocněnec")
příbuzenský vztah

Dávám svůj souhlas Školní družině při Základní škole Chodov, Husova 778, okres Sokolov (příspěvková organizace) v 

souladu s obecným Nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 se zpracováním a 

evidencí osobních údajů, a to: jména a příjmění, fotografií, videozáznamů, data narození, děl a jména, příjmení a 

kontaktu na kontaktní osoby za účelem: 

ZMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY JINOU OSOBOU

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona předpisů, která upravuje rodičovskou 

zodpovědnost, a v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění v přímé souvislosti s 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

v platném znění 

narozen: ………………………………….., bytem: ………………………………..………………………………

telefon Podpis zmocněnce

(dále jen "zákonný zástupce") zmocňuji: 



 

 

 


