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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Jméno a příjmení žáka: ….………………………………………………………
Datum narození: …………………………………Zdravotní pojišťovna:……………….
Škola:…………………………………………………………..

Třída:…………………....

Bydliště:………………………………………………… …………………………………..
Upozornění na zdravotní problémy žáka:………………………………………..……....
Alergie (i potravinové): …...............................................................………………………...
Jméno příjmení otce (zák. zástupce):……………………………………………………..
Telefon:…………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení matky (zák. zástupce):...................................................................……
Telefon……………………………………………………………………………………….
Datum nástupu žáka do školní družiny:………………………………………………….
Záznamy o propuštění účastníka ŠD ze školní družiny
Doporučené hodiny odchodu: po obědě, po vyučování, 13:30 a 15:00 hod. (Od 14:00 do 15:00 hodin
jsou většinou děti na vycházce, nebo na dětském hřišti mimo školu.).
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Školní družina zahajuje provoz 2. 9. 2021; ranní od 6:30 do 7:40 a odpolední po vyučování do
16:00 hodin. Za pobyt účastníka ve školní družině platí rodiče (zákonný zástupce) úplatu ve
výši 100,- Kč za měsíc a za ranní družinu 10,- Kč za den.
V případě, že nebude úplata včas uhrazena, může být pobyt účastníka v ŠD ukončen dle školního
řádu ŠD.
Má-li být účastník ŠD uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou v tabulce na přihlášce, odevzdá
vychovatelce při příchodu do družiny písemnou omluvenku.
Na omluvence musí být uvedeno: jméno a příjmení účastníka, datum, hodina odchodu, podpis
zákonných
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Účastníka ŠD nelze omluvit telefonicky, nebo zasláním SMS.
V případě, že si účastníka ŠD vyzvedne rodič nebo zákonný zástupce osobně, nemusí psát
omluvenku.
Pokud si účastníka ŠD nepřijde vyzvednout zákonný zástupce, může být účastník ŠD vydán osobě,
která je uvedena na dokumentu Pověření k odvádění dítěte.
INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA ŠD
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní 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 a ve smyslu
Evropského nařízení ke GDPR (GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů
a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti). Dále souhlasím / nesouhlasím, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně
patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a
obdobných služeb.
Souhlasím nesouhlasím (podtrhněte prosím variantu, s kterou souhlasíte) s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek
v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. Svůj souhlas poskytuji pro
účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků,
provedení psychologických vyšetření. Souhlasím / nesouhlasím se zveřejňováním údajů a fotografií mého dítěte v propagačních
materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období
školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.
Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679 s účinností ode dne
25.května 2018. Byl/a jsem poučen/a o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu.

Rodiče berou na vědomí informace na této přihlášce a seznámí se s Vnitřním řádem školní družiny
Boleradice, který je umístěn na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy.
http://www.skolaboleradice.cz cesta: Úřední deska, dokumenty.

V Boleradicích dne …………………. ………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce dítěte: ….…………............................................................
Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy potvrzuje přijetí žáka do školní družiny:
V Boleradicích dne …………………. ………………………………………………………...

