
Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace 

 

Přihláška do školní družiny pro školní rok 201  /201 
 
Jméno žáka: ……………………………………………… datum narození: ………………………………….Třída: ………… 

Bydliště: …………………………………………………………………… Telefon: ……………………… 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: ………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení otce (zákonného zástupce): …………………………………………Telefon: ……………………………. 

Jméno příjmení matky (zákonného zástupce): ………………………………………… Telefon: ……………………………. 

Řád školní družiny jsem převzal(a) do vlastních rukou a s jeho obsahem jsem seznámen(a). 

Dávám svůj souhlas Školní družině, která je součástí Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková 

organizace v souladu s obecným Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, se zpracováním, 

shromažďováním a evidencí osobních údajů, a to: jména a příjmení, fotografií, videozáznamů, data narození a děl za účelem: 

- prezentace školní družiny prostřednictvím vitríny, nástěnky, webu školy, letácích, zpravodajích a sociálních sítí; 

- pořizování a zveřejňování fotografií z akcí spojených s projekty školní družiny; 

- vedení kroniky a zaznamenání historie školy. 

Souhlas poskytuju škole k zajištění a naplnění výše uvedených účelů. Škola se zavazuje, že uvedené osobní údaje budou 

zpracovávány a evidovány pouze po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu jejich evidence, shromažďování a zpracovávání. 

Svým podpisem souhlasím, že jsem byl poučen o právech, podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. 4. 2016, zejména o právu kdykoli tento souhlas odvolat, nebo nesouhlasit (odvolat) s jednotlivými účely (nesouhlas s 

jednotlivými účely, vyjádřete jeho přeškrtnutím) a to i bez udání důvodů. 

Dále jsou zpracovávány, evidovány a předávány osobní a citlivé údaje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění pro účely vedení povinné dokumentace školní družiny nebo jiných 

zákonných nebo oprávněných požadavků. 

 

V Chodově dne:  ………………………………………….. 

 podpis zákonného zástupce                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

Záznamy o propuštění dítěte ze školní družiny 

      

Den 

ranní  

družina 

od: 

odpolední 

družina  

do: 

změna  

 

od …… 

změna  

 

od …… 

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny 

samo nebo v doprovodu (rodičů, 

sourozenců apod.) 

Pondělí           

Úterý           

Středa           

Čtvrtek           

Pátek           

      
Upozornění rodičům: Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než hodinu určenou na přihlášce, musí se předem 

prokázat písemným vyzváním rodičů. 

 Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto     
 rozhodnutím seznámeny písemně. 


