Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Hybešova 3, 664 12 Oslavany, tel: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz

Zápisní lístek do školní družiny Oslavany
Školní rok 2020/2021
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………..………………………

povinný údaj dle školského zákona č. 561/2004 Sb.

Místo narození ………….................................................................... Rodné číslo

/

Škola…………………………………………………….Třída…………….. Státní občanství….…………….. Zdravotní pojišťovna……………….……………
Trvalý pobyt ………………………………………………………………………....……….……………………..…… E- mail …………………….……………………………….
Upozornění na zdravotní obtíže dítěte……………………………………………………………………………………………………………………….………………
Jméno a příjmení zák. zástupce ………………………………………………………………………………………Tel./mob. …………………………………………
Trvalý pobyt zák. zástupce…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Jméno a příjmení zák. zástupce ………………………………………………………………………………………Tel./mob. …………………………………………
Trvalý pobyt zák. zástupce………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Adresa pro doručování písemností (v případě, že se neshoduje)………………………………………………………………………………………………….
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s Vnitřním řádem DDM a ŠD Oslavany a s jeho obsahem jsem seznámil(a) i
své dítě. Vnitřní řád je k nahlédnutí na www.ddm-oslavany.cz nebo v pokladních hodinách na pokladně.

Rozsah docházky do školní družiny:
Pravidelně denně

Pravidelně

Nepravidelně

Záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny
Ranní
družina
ano/ne

Způsob odchodu

Buď

Nebo

Odchod do ZUŠ

Příchod do ŠD

Uveďte čas, jestliže
dítě odchází ze ŠD
do ZUŠ samo

Uveďte čas, i
pokud se dítě vrací
do ŠD ze ZUŠ

PO

v doprovodu

samo

čas

/

ÚT

V doprovodu

samo

čas

/

ST

V doprovodu

samo

čas

/

ČT

V doprovodu

samo

čas

/

PÁ

V doprovodu

samo

čas

/

Změna od Změna od
……………..

……………..

Při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu kontaktujeme zák. zástupce nebo pověřené osoby.
Pověřené osoby (jiné než zákonní zástupci), které můžou dítě vyzvednout:

Jméno a příjmení pověřené osoby ……….……………………………………………………………………… Rok narození ……………………………………
Trvalý pobyt pov. osoby…………………………………………………………………………………………………… Tel./mob. …………………………………………
Jméno a příjmení pověřené osoby……………………………………………………………………….…………Rok narození ……………………………………
Trvalý pobyt pov. osoby………………………..………………………………………………………………………… Tel./mob. …………………………………………
Zpracování osobních údajů: Vámi poskytnuté osobní údaje (dále OÚ) budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm.b) GDPR – plnění smlouvy.
1. Vaše OÚ jsou zpracovávány pouze po dobu docházky Vašeho dítěte do ŠD a dále pak po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem,
vydaným v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.
2. O Vašich právech se správou OÚ více na www.ddm-oslavany.cz v odkazu GDPR – Ochrana osobních údajů.

Nástup do ŠD dne:

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

