
 

 

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8  
se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7 

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.korunka.org. 
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PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 20__/20__ 
Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………..…………… Třída:………………………………………………… 

Zdravotní omezení, alergie a speciální potřeby žáka: …………………………………………………………………………..  

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

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresa pro doručování:   ………………………………………………………………………………………………. 
(Vyplňte v případě, že je jiná od adresy trvalého pobytu.)        
     ………………………………………………………………………………………………. 

Zastoupené zákonným zástupcem:  ………………………………………………………………………………………………. 
       jméno a příjmení matky 

Kontaktní údaje: telefon …………………………………  e-mail ...……………………………………………………………………. 

Zastoupené zákonným zástupcem:  ………………………………………………………………………………………………. 
       jméno a příjmení otce 

Kontaktní údaje: telefon …………………………………  e-mail ...……………………………………………………………………. 

Žák bude navštěvovat ranní družinu: ANO* - NE* 

Čas odchodu z odpolední družiny (po vyučování, po obědě, ve 13:30, v 15:30, od 16:30 kdykoliv po 

domluvě s vychovatelem) 

Den 
čas odchodu žáka  

z odpolední ŠD 
způsob odchodu 

jména osob, které jsou rodiči 

zmocněny k vyzvednutí dítěte ze ŠD 

Po  hodin sám/a - doprovod * 

 

Út  hodin sám/a - doprovod * 

St  hodin sám/a - doprovod * 

Čt  hodin sám/a - doprovod * 

Pá  hodin sám/a - doprovod * 

*/ nehodící se škrtněte 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:  

Mimořádný odchod žáka bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě písemné žádosti 

zákonných zástupců. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče/zákonný zástupce. 

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s obsahem a vydáním Vnitřního řádu školní družiny. 

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si 

vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci 

samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou 

(školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se 

souhlasem druhého rodiče. 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, se stává správce osobních údajů (dále 

jen „správce“) v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. a informuje, že osobní údaje 

budou použity pouze v souladu se školským zákonem.  Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích 

subjektů údajů a době jejich uchování naleznete na webu školy www.korunka.org. 

V ………………..….…      dne …………….………  Podpis zákonného zástupce: ……………………………….……. 

http://www.korunka.org/
http://www.korunka.org/

