
Základní škola Soběslav, Komenského 20 

Komenského 20/22, 392 01 Soběslav 

IČO: 00582786, Tel. 381 200 986 

                           e-mail:  reditel@zssobeslav.cz 
 
 

 
. 

Přihláška k zájmovému vzdělávání pro školní rok:  

 

Jméno a příjmení žáka:             Třída: 

     

Bude navštěvovat školní družinu *:  ano:   ne: 

 

Datum narození:                                                    Zdravotní pojišťovna:  

 

Bydliště:  

 

Upozornění na zdrav. 

Problémy dítěte: 

 

Jméno a příjmení matky:        Č. telefonu:     

   

Jméno a příjmení otce:        Č. telefonu: 

   

Kontaktní osoba v případě, že si rodiče nevyzvednou dítě do 16:30 hod. (např. prarodiče) 

Jméno a příjmení:      Č. telefonu:  

 

Seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem školní družiny a souhlasím s jeho obsahem. 

Datum:     Podpis zákonného zástupce: 

__________________________________ 
*Pokud žák nebude navštěvovat školní družinu, zákonný zástupce vyplní pouze jméno, třídu datum a podpis. 

 

Správce Vašich osobních údajů 
Základní škola Soběslav, Komenského 20, se sídlem Komenského 20/22, 392 01 Soběslav, IČ 005 82 786. 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola Soběslav, Komenského 20 stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního 

titulu zákonné povinnosti evidujeme  Datum zahájení vzdělávání ve škole, Jméno a příjmení, Místo trvalého pobytu, Datum narození, 

Zdravotní pojišťovnu, Údaje o zdravotní způsobilosti, Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování 

vzdělávání nebo školské služby -žák, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů.  Z právního titulu souhlasu evidujeme 

Jméno a příjmení matky, otce ,Telefonní spojení, Podpis - zákonný zástupce, Jméno a příjmení, Telefonní spojení- kontaktní osoby, 

kterou lze informovat o vyzvednutí žáka ze školní družiny, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje 

zpracováváme za účelem evidence Zápisových lístků do školní družiny. 

 

Dodatek ke zpracování 
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby. 

 

 

..………………………………………. 

podpis zákonného zástupce 

 

 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje 

o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 

přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se 

zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento 

údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 

před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými 

žádostmi se můžete obracet na email reditel@zssobeslav.cz nebo na sídlo naší společnosti: Základní škola Soběslav, Komenského 20, Komenského 

20/22, 392 01 Soběslav. 

 

Základní škola Soběslav, Komenského 20 využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými 

osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Jana Janečková, tel.: 724 652 100, email: info@advisoryservice.eu  

 



    Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny 

Den Hodina Změna od                 
……………… 

Změna od                 
……………… 

Změna od                 
……………… 

Poznámka, zda bude dítě odcházet z družiny 
samo(v hod.) nebo v doprovodu 

            

Pondělí 

          

Úterý 

          

Středa 

          

Čtvrtek 

          

Pátek 

          
 

 

V případech, kdy odpadne odpolední vyučování, bude odcházet účastník školní družiny dle času 

uvedeného v přihlášce k zájmovému vzdělávání (tzn. dle rozvrhu vyučovacích hodin). 

 

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ŠD nebudou děti uvolňovány za ŠD v čase od 13.00 hod. do 

14.00 hod. 

 

Jakékoliv změny v odchodech ze ŠD vždy pouze písemně. Nebude brán zřetel na telefonické zavolání a 

SMS. 

 

Osoby, které jsou oprávněné vyzvedávat mého syna/dceru ze ŠD. 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

 

 

       Podpis rodičů…………………………………… 


