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Základní škola a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží   
příspěvková organizace 

Na Nábřeží 1374/49, 736 01  HAVÍŘOV - MĚSTO 
 

 

 
PŘIHLÁŠKA ŠD pro školní rok  ………………………. 

                                  
Jméno žáka .................................................................   
 
Zdravotní pojišťovna ................                                       Třída .......................................................... 
 
Bydliště .................................................................................................................................................... 
 
Specifické zvláštnosti a poruchy (onemocnění) u dítěte, o kterých by měla vychovatelka vědět 
 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
Jméno matky  ................................................................. Telefon ............................................................. 
 
Jméno otce ...................................................................... Telefon ............................................................ 

 
ZÁZNAMY O PROPUŠTĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
Pondělí – hodina  .......................... ............................................................................................................ 
 
Úterý – hodina ................................ .................................................................... ...................................... 
 
Středa – hodina ............................... ......................................................................................................... 
 
Čtvrtek – hodina ............................ ........................................... ............................................................... 
 
Pátek – hodina .......................................................................................................................................... 
 

Dítě odchází SAMO nebo v DOPROVODU ( nehodící se škrtněte) 

 
S kým může dítě odcházet ze ŠD: ................................................................................................ ............... 
 
.............................................................................................................................................(čitelně vypsat) 

     
Přebírám plnou zodpovědnost za své dítě, které bude ze ŠD vyzvedávat svého mladšího sourozenec a on sám je mladší 
18 let:   
 
Jméno, příjmení   ………………………………………………………………………………………………..........................................  
 
Upozornění zákonným zástupcům: Má-li být dítě uvolněno ze ŠD v jinou dobu než je uvedeno na ZL, musí se předem 
prokázat písemným vyjádřením zákonných zástupců (omluvenka se zakládá!). 
 
Pokud nebude dítě pravidelně vyzvednuto ze ŠD do 16:40 hod. je vychovatelka oprávněna zahájit jednání s ředitelem 
školy o vyloučení ze ŠD. 

 
Škola zpracovává výše uvedené osobní údaje žáka a zákonného zástupce žáka za účelem plnění smluvní povinnosti, jejímž 
předmětem je zajištění docházky do školní družiny. V rámci plnění této smluvní povinnosti musí škola vést s tím spojenou 
dokumentaci. Osobní údaje škola zpracovává manuálně i automatizovaně a nejsou předávány dalším zpracovatelům. 
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy, a to pouze v míře nezbytné pro účely 
zpracování. V případě potřeby budou osobní údaje předkládány k tomu oprávněnému kontrolnímu orgánu. Osobní údaje 
jsou zpracovávány pouze po dobu docházky žáka ve škole, poté jsou archivovány a dále skartovány dle spisového a 
skartačního řádu. 
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Na školu je možné se v relevantních případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva 
přenositelnosti údajů a dalších práv, a to elektronickou poštou na kontaktní email, jidelna@zsnabrezi-havirov.cz  nebo 
písemně na adresu sídla školy ZŠ a MŠ Havířov-Město Na Nábřeží, Na Nábřeží 1374/49, 73601 Havířov-Město. 
 
Stvrzujeme, že veškeré údaje jsou pravdivé a zároveň jsme byli seznámeni s vnitřním řádem ŠD, který visí na nástěnce 
před ŠD a také je umístěn na webových stránkách školy (www.zsnabrezi-havirov.cz). 

 
 
 
 
V Havířově dne ……………………2022 
 
 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce: ............................................ 
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