
   Základní škola Vsetín, Sychrov 97      
                            příspěvková organizace    
             MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín 

           je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost… 

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině 

 

Příjmení a jméno žáka / žákyně:     _____________________________________________  

Datum narození:  ___________________________________________________________ 

Třída:   ___________________________________________ ________________________ 

Kontaktní adresa:   __________________________________________________________  

 

Upozornění na zdravotní způsobilost, zdravotní obtíže či jiné závažné skutečnosti 

žáka/žákyně, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání: 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Povinnost sdělit tyto údaje vyplývá z ustanovení § 22 odst. 3 písm. c) a § 28 odst. 2 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění 

pozdějších předpisů a škola tyto údaje zpracovává při plnění právních povinností školy. 

 

Příjmení a jméno zák. zástupce 1:  _____________________________________________ 

Kontaktní telefon na zák. zástupce 1:   __________________________________________ 

Příjmení a jméno zák. zástupce 2: ______________________________________________ 

Kontaktní telefon na zák. zástupce 2: ___________________________________________ 

 

*Zájem o ranní družinu: mám – pravidelně / mám – nepravidelně / nemám zájem                              

- provoz ranní družiny od 6:00 do 8:00 h (*zakroužkujte vybranou variantu) 

 

Žádám o přijetí syna/dcery k zájmovému vzdělávání ve školní družině v období                   

od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023. 

Datum:  __________________     podpis zákonného zástupce: _______________________  

 
Zpracování uvedených osobních údajů podléhá ochraně osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
216/679 (dále jen „GDPR“) a dalším vnitrostátním zákonům,  zákonu 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. 
Zákonný zástupce byl poučen o svých právech, jako je např. právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu a o dalších právech dle 
GDPR. Rovněž byl zákonný zástupce poučen o zásadách a informacích ohledně zpracování jeho osobních údajů dle čl. 13 GDPR. Veškeré 
informace a Zásady zpracování osobních údajů jsou přístupné na webových stránkách školy www.zsvsetinsychrov.cz  

 
Prohlášení o seznámení s Řádem školní družiny 
 
Rodiče žáka/žákyně ____________________________  se seznámili s Vnitřním řádem ŠD. 
Řád školní družiny je přístupný na webových stránkách školy a na informační nástěnce školní 
družiny. 
Datum________________________Podpis zákonného zástupce:  ______________________ 



   Základní škola Vsetín, Sychrov 97      
                            příspěvková organizace    
             MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín 

           je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost… 

 
 

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny  

Den 
Ranní 

družina 
(čas od) 

Změna od 
………… 

Družina 
po konci 
výuky  

(čas do) 

Změna od 
…………. 

Poznámka, zda dítě bude odcházet 
z družiny samo nebo v doprovodu 
(rodičů, sourozenců apod.) 

Pondělí 
     

Úterý 
     

Středa 
     

Čtvrtek 
     

Pátek 
     

 
 
Forma zájmového vzdělávání - pravidelná denní / pravidelná / nepravidelná / příležitostná 
 
 
Upozornění rodičům: 
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem 
prokázat vyplněnou a podepsanou žádostí o uvolnění žáka ze školní družiny. 
 
 
Jiné sdělení: 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 


