
             Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
                okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

 

 
 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Školní rok 2018/2019 
 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:………………………………………………………………. 

Bydliště…………………………………………………………………………………………. 

Třída:  …..….….....                 Sourozenci ve škole: …………………………………………… 

Upozornění na zdravotní problémy žáka: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Rodiče (zákonní zástupci): 

Jméno a příjmení matky:………………………………………………………………………... 

Kontaktní telefon:………………………E-mail………………………………………………... 

Jméno a příjmení otce:………………………………………………………………………….. 

Kontaktní telefon:………………….......E-mail………...........………………………………… 

 

ZÁZNAMY O PŘÍCHODECH A ODCHODECH ŽÁKA 

 

 

DEN 
HODINA (od – do) 

ZPŮSOB ODCHODU 
(sám, v doprovodu rodičů…) 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

VE ŠKOLE (název, čas)  

 

Pondělí 

   

 

Úterý 

   

 

Středa 

   

 

Čtvrtek 

   

 

Pátek 

   

 

1. Provoz ŠD:  

 Ranní provoz: pondělí – pátek od 6.00 do 7.40 hod. ve dnech školního 

vyučování 

 Odpolední provoz: pondělí – pátek od 11.30 do 16.00 hod. ve dnech škol. 

vyučování 

2. Poplatek za ŠD činí 500,- Kč za pololetí, úplata splatná do 20. dne daného pololetí. 

3. Docházka do ŠD je pro přihlášené žáky povinná. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, 

odchylky od docházky žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu než je 



uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce ŠD písemně nebo 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky či e-mailem. 

 

4. Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Masarykově Základní škole a 

mateřské škole Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, 

IČ:75026208, informovaný souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala výše uvedené osobní údaje, 

a to pro výše stanovené účely a dobu trvání. Dávám svůj souhlas k pořizování, 

zpracování a  využití fotografií, obrazových a zvukových záznamů mého dítěte za 

účelem prezentace ŠD. 

5. Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil(a) s vnitřním řádem školní družiny 

 (umístěn na webových stránkách školy, na sekretariátě a v oddělení ŠD). 

 

 

 

 

Datum:                                  Podpis zákonného zástupce: 

 

 


