Základní škola a mateřská škola Damníkov
Přihláška k pravidelné denní docházce do školní družiny
Školní rok………………………
Jméno žáka: ……………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………….. ………………………………………………
Třída, kterou dítě navštěvuje: ………… Bydliště: …………………………………….
Jméno otce: …………………………..…... Tel. číslo: ………………………
Jméno matky: ……………………………... Tel. číslo: ………………………
Upozornění na zdravotní problémy dítěte:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Upozornění rodičům: Osobní údaje o Vás a Vašem dítěti, uvedené v této žádosti, zpracovává ZŠ dle
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 ŠD 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). Byl/a
jsem poučen/a o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do
spisu.
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem
prokázat písemným vyzváním rodičů. Provoz ŠD končí v 16 hodin. Při nevyzvednutí žáka do
stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby
uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud se nepodaří kontakt s rodiči ani osobami uvedenými na
přihlášce, bude škola informovat zástupce obecního úřadu s žádostí o zajištění neodkladné péče o
dítě, o které se nemůže postarat zákonný zástupce ani jiná jím pověřená osoba, a to v souladu s § 15
odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.
Úplata za pobyt ve školní družině činí 60 Kč na měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách: v září a v
únoru.

Zákonní zástupci byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.
……………………………………………
Podpis zákonného zástupce

Jméno:

Třída:

Odchody ze školní družiny:

Den

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Poznámka,
Hodina zda dítě bude odcházet z družiny samo nebo s doprovodem
(ANO / NE – jména osob, které mohou dítě vyzvedávat ze ŠD)

Změna od

