
ZÁPISNÍ LIST  
do školní družiny pro školní rok _____ /_____ 

 

 
Informace o dítěti a jeho zákonných zástupcích 
 

Jméno dítěte Příjmení dítěte 

Současná třída Zdravotní stav (omezení, vady) Alergie 

Jméno otce Příjmení otce 

Telefon E- mail 

Jméno matky Příjmení matky 

Telefon E- mail 

 
  
Záznamy o odchodech dítěte ze školní družiny 
 

Den Čas odchodu Odchází samo - v doprovodu (uveďte jméno) 

Pondělí   

Úterý   

Středa   

Čtvrtek   

Pátek   

 
  
O změnách odchodů, popř. o změně vyzvedávající osoby ze školní družiny informují zákonní zástupci 
písemnou formou vychovatelky ze školní družiny předem. 
 

Informace o zpracování a evidenci osobních údajů dítěte a jeho zákonných zástupců  
 



Osobní údaje uvedené v zápisním listu dítěte budou zpracovány školou v listinné i elektronické
podobě pro účel vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném
znění.  Tyto údaje jsou předávány subjektům, jimž musí být poskytovány v souladu s povinnostmi
školy, které jsou dány obecně závaznými právními předpisy. Jiným subjektům budou osobní údaje
předány pouze pokud k tomu udělíte svůj souhlas. 
Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány po celou dobu, kdy vaše dítě bude navštěvovat 
školní družinu.  
 

❏ Souhlasím s evidencí a zpracováním osobních údajů pro uvedené účely. Poskytuji
tyto  údaje  pouze  výše  uvedené  škole,  která  bez  zákonem  stanovených  případů
nesmí tyto osobní údaje a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 

 
Byl(a) jsem poučen(a) o právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
v platném znění. 
Beru na vědomí, že mám právo: 

● vzít souhlas kdykoliv zpět 
● požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje škola (správce) zpracovává 
● požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
● vyžádat si u školy (správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 
● požadovat po škole (správci) výmaz těchto údajů 
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na školu (správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 
 
 V ____________________ dne _________ Podpis zákonného zástupce: _____________________ 
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