
 

- Změna ve způsobu odchodu (samo/doprovod/čas) dítěte ze školní družiny je možná pouze na základě 
písemného sdělení rodičů vychovatelce. Zákonný zástupce či pověřená osoba přebírají plnou odpovědnost za 
žáka po odchodu z budovy školy. 
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Přihláška do školní družiny pro školní rok 2022/2023 
 

 

Příjmení a jméno žáka/žákyně:……………………………………………………………………………Třída:………….  
 

Bydliště: .......................................................................................................................................  
 

Upozornění na zdravotní stav a jiné informace o dítěti:………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zákonní zástupci a oprávněné osoby určené k vyzvedávání dítěte ze 
školní družiny: 

 
   

 

            
 

Docházka do školní družiny: 

 
Jméno a příjmení 

 
Vztah k dítěti 

OSOBA NÍŽE UVEDENÁ: 
 

Telefonní kontakt 
 

 je držitel čipu1 

(ANO – NE) 

 

vrací čip2 

(ANO – NE) 

 

objednává čip3   
(ANO – NE) 

  * *   

 Zákonný zástupce 
(matka) 

    

 Zákonný zástupce 
(otec) 

    

      

      

      

      

 Ranní družina 
6:30 – 7:40 

 

ANO - NE 

Odpolední družina 
11:40 – 16:30 

 

ANO - NE 

Přibližný čas 
odchodu z odpolední 

družiny 

Odchod v doprovodu 
nebo sám 

Pondělí     

Úterý     

Středa     

Čtvrtek     

Pátek     

1 
Držitel čipu je osoba, která vlastní čip z předešlého školního roku. 

2 
Vrácení čipu, který již daná osoba nepotřebuje a během měsíce 

června ho vrátí. 
3
 Objednání čipu pro osobu, která vyzvedává dítě. * Zákonní zástupci žáků, kteří nastupují do 1. ročníku, tyto sloupce 

nevyplňují. 



 

        
 

         

*Vyplní se pouze v případě odhlášení dítěte ze školní družiny. 
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Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů 
 

Zákonný zástupce žáka svým podpisem uděluje základní škole souhlas s poskytnutím 
a zpracováním osobních údajů zákonného zástupce i žáka a to v rozsahu jméno, příjmení, 
třída a oddělení ŠD, které žák navštěvuje. Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních 
údajů je udělen za účelem využívání čipového systému školní docházky, údaje budou 
zpracovávány po celou dobu docházky dítěte do ŠD. Výše uvedený souhlas je možné 
odvolat odhlášením dítěte ze školní družiny. 
Základní škola je oprávněna uchovávat a zpracovat osobní údaje do konce školního roku, 
v jehož průběhu došlo k ukončení užívání čipového systému žákem, resp. jeho zákonným 
zástupcem. Zpracování osobních údajů bude probíhat primárně v elektronické a částečně 
písemné formě. 

Zpracovatelem bude škola a společnost NeurIT s. r. o., IČ: 28536380, se sídlem Květnového 
vítězství 1743/8, 149 00 Praha 4 – Chodov, která je poskytovatelem čipového systému. 
Zákonný zástupce žáka se může kdykoliv informovat o rozsahu a způsobu zpracování výše 
uvedených osobních údajů, stejně jako může žádat o opravu nebo odstranění nesprávných 
údajů. 

 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřním řádem školní družiny, který 
je k nahlédnutí na webových stránkách školy. 
 
 
V ……………………………dne…………………….          ………………..………………………. 

Podpis zákonného zástupce  
 
 

Neodstřihávejte, prosím 
Odhláška ze školní družiny* 

 
 

Příjmení a jméno žáka/žákyně:……………………………………………………………………………Třída:………….  
 

Bydliště: .......................................................................................................................................  
 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………. 
 

Odhlášen ke dni:…………………………………….  
 

Počet kusů vrácených čipů:……………………. 
 
 
 
V……………………………dne…………………………    ………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce 


