
Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Želešice, p. o. 
24. dubna 270, 664 43 Želešice; okres Brno – venkov 

 

Zápisní lístek k pravidelné denní docházce do školní družiny pro šk. rok  
 

Jméno a příjmení žáka:  

Datum narození:     Kód zdr. pojišťovny:                               Třída:  
     
Bydliště:            

Doručovací adresa (liší-li se od bydliště): 

Upozornění na zdravotní  
problémy dítěte: 

Jméno a příjmení otce (zák. zástupce):  

Email:             tel.: 

Jméno a příjmení matky: 
  
Email:            tel.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Záznamy o odchodu syna/dcery …….………………………………………………………………………… ze školní družiny 

Den Hodina 
Změna 
od 

Odchází 
sám/a 

Odchází v doprovodu rodičů nebo jimi zmocněných osob 

příjmení a jméno bydliště telefon 

Pondělí   

    

   

Úterý   

    

   

Středa   

    

   

Čtvrtek   

    

   

Pátek   

    

   

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

prokázat písemným potvrzením od rodičů. Písemné pověření je třeba také při vyzvednutí dítěte osobou, 

která není uvedena v zápisním lístku. Telefonické omluvy nejsou přípustné! 
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Seznámil/a jsem se s režimem a vnitřním řádem školní družiny. 

Dávám svůj souhlas školní družině k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 
mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném 
znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné 
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné 
zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 

Datum:                                         Podpis otce, matky nebo zákonného zástupce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V souladu s ustanovením zejména § 9, vyhlášky 74/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů sděluji, že mimo 
nás, jako zákonných zástupců, jsme pověřili právem vyzvednout dítě ze školní družiny výše uvedené osoby. 
Zákonní zástupci odpovědně posoudili svěření dítěte do péče výše uvedených zletilých a nezletilých osob, 
které pověřují převzetím dítěte. Podpisem stvrzuji, že jsou dostatečné vyspělosti a současně byly 
informovány, že na základě tohoto pověření od okamžiku převzetí jmenovaného dítěte pověřenou osobou 
neodpovídá škola za bezpečnost a ochranu zdraví převzatého dítěte. Zletilé osoby byly informovány, že 
okamžikem převzetí dítěte ze školní družiny jsou povinny vykonávat nad dítětem dohled do okamžiku 
předání zákonným zástupcům. Pověřené osoby byly informovány, že jejich kontaktní údaje budou předány 
zřizovateli školní družiny. Pověřené zletilé osoby byly upozorněny zákonným zástupcem, že z důvodu 
oprávněného zájmu správce dochází ke zpracování osobních údajů ve formě telefonního kontaktu a dále 
berou na vědomí požadování uvedení údajů (jméno a příjmení, bydliště) z důvodu případného ověření 
totožnosti při vyzvednutí dítěte, pokud není zaměstnancům školy doposud známa.  

Datum:      Podpis otce, matky nebo zákonného zástupce:  
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