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Školní družina při Základní škole v Němčicích nad Hanou, příspěvková organizace 

 

Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 2020/2021 
 

Jméno žáka/yně:                               
Datum narození:    kód zdravotní pojišťovny:       Třída:   
Bydliště:                     č.p.                   PSČ:                                   
Upozornění na zdravotní problémy žáka/yně:        
              
Zákonný zástupce – otec: 
Příjmení a jméno                                kontaktní telefon:              
zaměstnání:   ANO    X     NE  (zakroužkujte) 
Zákonný zástupce – matka: 
Příjmení a jméno                                kontaktní telefon:               
zaměstnání:   ANO    X     NE  (zakroužkujte) 
 

datum:                                     
 

Zákonný zástupce byl seznámen s Řádem školy i s Vnitřním řádem školní družiny. 
 

              
         podpis zákonného zástupce žáka/yně 
 
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s novým nařízením EU GDPR (General Data Protection Regulation). 
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    Záznamy o uvolnění žáka/yně ze školní družiny 

 

Den Ranní 
družina 
ANO/NE 

 Odchod 
z družiny 

(čas) 

Změna               
odchodu 

od: 

Změna 
odchodu 

od: 

Odchody do 
zájm. kroužků 
(název, od - do) 

Poznámka 

Pondělí        

Úterý        

Středa        

Čtvrtek        

Pátek        

 
Žák bude ze školní družiny odcházet:  - SÁM   - *V DOPROVODU 
  
* v případě doprovodu uveďte oprávněné osoby:       
              
 
Upozornění rodičům: 
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se 
předem prokázat písemným vyzváním zákon. zástupce. 
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