ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
687 54 Bánov 507, telefon: +420 572 646 230

PŘIHLÁŠKA do Školní družiny ZŠ Bánov
pro školní rok 2021/2022
podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění

ŽÁK / ŽÁKYNĚ
jméno a příjmení

třída ve školním
roce 2021/2022

adresa bydliště

datum narození

údaje o zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích,
které by mohly mít
vliv na vzdělávání

zákonní zástupci
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jméno žáka

Záznamy
o odchodech žáka
ze školní družiny

uveďte, v kolik
hodin dítě odchází ze ŠD

změna od...

změna od...

změna od...

uveďte, zda dítě odchází z družiny samo či v doprovodu
(rodič, sourozenec…)

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
Upozornění rodičům: Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce,
musí se předem prokázat písemným oznámením od rodičů.
Jsme seznámeni se zněním ŠKOLNÍHO ŘÁDU a ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY, jež jsou vyvěšeny na www.zsbanov.cz
a jsou nám jasná práva a povinnosti z nich vyplývající.
Přednostní právo pro zařazení dítěte do Školní družiny ZŠ Bánov mají zaměstnaní rodiče. Dávám svůj souhlas škole – školní družině
k tomu, aby v rámci přihlášení (přijímacího řízení) zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu
všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně 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. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 110/2019 Sb. a podle
Evropského nařízení ke GDPR.
V ……………………. dne ……………
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podpis zákonného zástupce dítěte
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