
   ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

                    Školní družina při ZŠ Dubí 2, Dlouhá 167/27, 417 02 Dubí 2

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK /

den         ANO   -   NE    ANO   -   NE odchod

pondělí 16.00 hod.

úterý 16.00 hod.

středa 16.00 hod.

čtvrtek 16.00 hod.

pátek 16.00 hod.

UPOZORNĚNÍ

zákonný zástupce dítěte, vztah k dítěti (matka, otec atd.)

kontaktní telefon další kontakt (nepovinný údaj)

další osoba oprávněná k doprovodu dítěte (příjmení a jméno, vztah k dítěti, kontaktní telefon)

Osobní údaje uvedené v přihlášce jsou správcem (Základní školou Dubí 2) zpracovávány a uchovávány na základě 

"školského zákona". V souladu se článkem 6 bodu 1. písm. c) obecného nařízení "GDPR" zpracovatel údajů nemusí žádat 

subjekt údajů o souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů neboť jejich zpracování je nezbytné pro splnění 

právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

další osoba oprávněná k doprovodu dítěte (příjmení a jméno, vztah k dítěti, kontaktní telefon)

další osoba oprávněná k doprovodu dítěte (příjmení a jméno, vztah k dítěti, kontaktní telefon)

K PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZCE

místo trvalého pobytu

příjmení a jméno třída

PSČ

podpis zákonného zástupce

Podle svého uvážení uveďte další údaje, informace, které mohou být důležité pro pobyt ve školní družině, například astma, 

alergie, potravinová alergie, jiná omezení: 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Potvrzuji správnost uvedených údajů, úhradu platby za zájmové vzdělávání budu provádět řádně a včas.                 

Zároveň potvrzuji, že jsem seznámen s "Řádem školní družiny".

datum

dítě bude odcházet
  samo; v doprovodu rodičů, prarodičů /příjmení a jméno/...

Má-li být dítě uvolněno ze školní  družiny v jiném čase  než je uvedeno v "Přihlášce", musí se předem prokázat písemným 

vyzváním zákonného zástupce, například v notýsku školní družiny.                                                                                                                                   

Může-li dítě ze školní družiny odejít samo, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonného zástupce, kde    bude 

uveden datum a čas odchodu a výslovné sdělení, že dítě může odejít samo bez doprovodu.. 

ranní docházka odpolední docházka


