Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace

Přihláška/zápisní lístek do školní družiny (školního klubu) pro školní rok
2021/2022 – pravidelná denní docházka
Příjmení a jméno žáka/žákyně: ……………………………………………..…………………..
Třída:.………..…...
Bydliště:
……………………………………………………………………….………….………………
Upozornění na zdravotní problémy žáka/žákyně:
……………………………………………………………............
Otec - příjmení, jméno, kontaktní tel., zaměstnání:
……………………………………………………………………………..………………..…
……………….…………………………………………………………………………………
Matka - příjmení, jméno, kontaktní tel., zaměstnání:
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….…………
Kritéria pro přijetí žáků do ŠD pro školní rok 2021-2022
Přednostně se přijímají žáci:
-

v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění poslední
změny vyhláškou č. 163/2018 Sb., se přednostně přijímají děti, které mají pravidelnou
denní docházku nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,
1. a 2. tříd, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni (škola může požadovat
potvrzení o zaměstnání),
3., 4. a 5. tříd, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni (škola může požadovat
potvrzení o zaměstnání),
dále se bude posuzovat dojíždění žáků do školy a zákonných zástupců do zaměstnání.

Provoz ŠD 6.15 – 16.30 h. Kapacita ŠD je 180 žáků.
Přihlášku odevzdejte do školy nejdéle do 30. 6. 2021.
Datum a podpis zákonného zástupce:
…………………………………….…………………………………………………………..
Souhlas zákonného zástupce s nakládáním s osobními údaji
Já níže podepsaný zákonný zástupce uděluji tímto ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465, p. o.
souhlas se zpracováním osobních údajů mé dcery/mého syna pro účely zapsání a docházky do
školní družiny/školního klubu. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„GDPR“) a Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních
údajů se řídí Zásadami ochrany a informací o zpracování osobních údajů, které jsou k
dispozici v sídle organizace.
Souhlas se zpracováním osobních údajů jsem oprávněn kdykoliv odvolat, aniž by tím byla
dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. V případě, že bude souhlas se
zpracováním osobních údajů odvolán, beru na vědomí, že již nebude moci můj syn/má dcera
docházet do školní družiny/školního klubu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465, p. o.
Datum, příjmení, jméno, podpis zákonného zástupce:
………………………………………………………………………………………………

