Upozornění pro rodiče:
Přihláška do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Příjmení a jméno žáka/žákyně…………………………………………………………………….. Třída…………………
Rodné číslo…………………………………………………….Kód zdravotní pojišťovny…………………………………
Bydliště……………………………………………………………………………………….PSČ…………………………………….
Upozornění na zdravotní problémy žáka/žákyně…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Změna zdravotního stavu od…………………………………………………………………………………………………..
Jméno otce ……………………………………………………………………………..Telefon………………………………….
Jméno matky …………………………………………………………………………..Telefon………………………………….
Jména osob, které jsou rodiči zmocněny k vyzvednutí žáka ze ŠD…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ranní družina

Záznamy o uvolnění žáka ze školní družiny
Odchod na zájmové kroužky
Vrací se

K vyzvedávání žáků používají zákonní zástupci či oprávněné osoby interní videotelefon umístěný
u bočního vchodu do budovy, jehož prostřednictvím komunikují s vychovatelkou. Názvy a čísla

oddělení jsou vyvěšena na dveřích, stejně jako informace o vyzvedávání žáků po 15. hodině.
Rodiče do školy vstupují pouze po domluvě s vychovatelkou.
Vždy ve středu a čtvrtek od 14.00 hod. do 15.00 hod. budeme se žáky chodit na vycházky. Je
nutné žáka vyzvednout mimo tento čas. Žáci, kteří budou odcházet v tomto čase do kroužku,
zůstávají ve škole nebo na hřišti s vychovatelkou.
Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD za 1. pololetí školního roku (záříleden) 2020/2021 činí 500 Kč na jednoho žáka. Tuto částku je nutno uhradit do konce září 2020
na účet školy nebo hotově v kanceláři školy u ekonomky paní Adamcové. Na 2. pololetí
školního roku je nutno uhradit tutéž částku do konce února 2021. Pokud nebude tato částka
uhrazena v daném termínu, nebude žák moci ŠD od následujícího měsíce navštěvovat.
Souhlasím/nesouhlasím se zveřejňováním fotek mého dítěte na webových stránkách školy
a na FB školy. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a svobodné. Udělený souhlas je možné
kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje odstraněny a škola je nebude
využívat.

ANO - NE

Hodina odchodu
domů

Provoz školní družiny (dále jen ŠD) bude zahájen 1. září 2020. ŠD má ranní provoz od 6:00 hod.
do 7:30 hod. (v případě půlených hodin do 8:45 hod). Odpolední provoz od 11:25 hod.
do 16:30 hod.
Na přihlášce je nutné vyplnit čas odchodu žáka a je nutné uvést, zda bude žák odcházet sám
nebo v doprovodu – jmenovitě. Má-li být žák uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou na
zápisovém lístku, musí se předem prokázat písemným sdělením rodičů. Telefonická omluva
pouze v naléhavých případech!

Odchází sám/doprovod

Byl/a jsem seznámen/a s Řádem školní družiny, který je přístupný na webových stránkách
školy v sekci Dokumenty nebo na nástěnce školní družiny.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Poznámka pro vychovatelku:…………………………………………………………………………………………………..

Sběr a zpracování osobních údajů uvedených v této přihlášce je prováděn v souladu
s článkem 6, odst. 1, písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Škola sbírá a zpracovává osobní údaje žáka a jeho zákonného zástupce
za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Bližší informace o sběru a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách
http://tisnov-zs28.cz/gdpr/.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Podpis rodičů/zákonných zástupců………………………………………………………………………………………….

