
        Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa,  
                      příspěvková organizace 

         Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, tel. 731 506 939                                                        
          e-mail: podatelna@zskrasnalipa.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  IČO: 72742526, DIČ: CZ 72742526, číslo účtu: 182839658/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 407 

 

Zápisní lístek do školní družiny při Základní škole a Mateřské škole v Krásné Lípě 

 

 od ……………………………… do ………………………………. 

Příjmení a jméno dítěte 
 

Datum narození 
 

Bydliště 
 

Třída 
 

Příjmení a jméno 

zákonného zástupce 

 Telefonní číslo 

Příjmení a jméno 

kontaktní osoby 

 Telefonní číslo 

Příjmení a jméno 

kontaktní osoby 

 Telefonní číslo 

Upozornění na zdravotní 

problémy dítěte, na které 

je třeba brát zvláštní 

zřetel 

 

 

Souhlasím s přípravou do školy.       Ano - Ne 

Souhlasím s poskytnutím zdravotního ošetření     Ano - Ne 

 

Souhlasím s účastí mého dítěte na akcích školní družiny (výlety, exkurze, plavání, bruslení, návštěvy 

kulturních akcí, soutěže pořádané MŠMT a školou, vycházky po okolí, sportovní akce, lezení po stromech a 

v lanovém parku), o kterých jsme byli ŠD informováni a které jsou součástí plánu ŠD. 

Jsem si vědom toho, že akce se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není touto akcí a její 

náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky. 

Prohlašuji, že moje dítě je zdravotně způsobilé se těchto akcí účastnit. 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s textem dokumentů školní družiny: 

● ŠVP pro zájmové vzdělávání 

● Vnitřní řád školní družiny 

● Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání 

 

 



 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Školní družině při  Základní škole a Mateřské škole Krásná Lípa, p. 

o., se sídlem Komenského 10, 407 46 Krásná Lípa (dále jen „družina“) ke shromažďování, zpracovávání 

a evidenci níže uvedených osobních a citlivých údajů o mém dítěti. 

Osobní údaj Účel zpracování Vyjádření 

souhlasu 

Ano Ne 

Fotografie žáka Webové stránky školy, webové stránky družiny, nástěnky v družině, školní 

prezentace činnosti školní družiny 

  

Jméno, příjmení, 

datum narození, 

bydliště, třída 

Pro potřeby vedení povinné dokumentace (zápisový lístek)    

Jméno, příjmení Pro další dokumentaci družiny (záznamy o uvolnění, seznam pro kontrolu 

plateb) 

  

Jméno, příjmení, 

třída žáka, 

dosažené výsledky 

Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, 

sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu družiny, propagačních 

materiálech družiny, na nástěnkách (družiny, zřizovatel) a jiných veřejně 

dostupných prostorách v družině a v rámci ocenění úspěšných žáků u 

zřizovatele školy. 

  

Jméno, příjmení, 

datum narození 

Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity družiny - plavání, dopravní 

hřiště, výlety, exkurze s družinou přihlášení do soutěží, přehled výchovně 

vzdělávací práce (záznamy). 

  

Jméno, příjmení 
Označení šatních skříněk, šatních boxů a botníků. 

  

Jméno, příjmení, 

e-mail zákonného 

zástupce 

Zasílání informací o dostupných aktivitách družiny (např. besedy, 

prezentační aktivity, náhledy do činnosti) 

  

Ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ohledně zpracování osobních údajů. 

Souhlas poskytuji na období docházky do družiny.  Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu 

tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich 

opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, o právu na sdělení o tom, které osobní údaje 

byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu 

domnívat, že družina provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 

osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 

na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby družina odstranila 

takto vzniklý stav. 

Byl jsem seznámen s vnitřním řádem školní družiny. 

 

V………………………………………………………………….    dne …………………………… 

Jméno zákonného zástupce …………………………..………………………..  podpis ……………………………………………. 


