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Trvalé bydliště (nebo viz dítě)

Jméno a příjmení

Trvalé bydliště (nebo viz dítě)

Vztah (otec/matka)

Datum narození

V žádosti uvedené osobní údaje jsou požadovány za účelem vedení správního řízení zápisu a přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy. Při vedení dokumentace škola 

postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Upozornění na zdravotní stav dítěte (alergie):

Telefon:

Adresa trvalého bydliště

Datum narození

1. zákonný zástupce

Den nástupu žáka do ŠD

Záznamy o odchodu žáka ze školní družiny. Ve dnech po – čt od 13:30 do 14:30 žáci z důvodu nenarušování činností 

neodchází ze ŠD.

Den

Hodina 

odchodu 

ze ŠD

Odchod    

S (sám)/ D 

(doprovod)

Změna:

Datum:

2. zákonný zástupce

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat 

písemným oznámením zák. zástupců ( odchodový lístek). Souhlasím s vnitřním řádem a jsem připraven jej respektovat. 

Souhlasím s pořizováním fotografií, audio – video záznamů a jejich prezentací v ŠD, škole a webových stránkách školy.

Zápisní lístek do školní družiny pro školní rok 2021/2022 

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

Dítě

Jméno a příjmení

V

Jméno a příjmení

Státní příslušnost

Vztah (otec/matka)

Datum narození

Telefon:

Další informace

Zdravotní pojišťovna

Třída (doplní ZŠ)

Bude docházet do ranní družiny ANO NE

Změna:

Datum:

Změna:

Datum:

Změna:

Datum:

Jméno a příjmení zák. zástupce Podpis
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