
 

ZÁPISNÍ LÍSTEK – ODCHODY 
                                                                                                  
 

Den Kroužek Čas odchodu Odchází sám/ 
  v doprovodu 

Pondělí 
 

   

Úterý 
 

   

Středa 
 

   

Čtvrtek 
 

   

Pátek 
 

   

 

Má-li být žák uvolněn dřív než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí tak 
učinit předem a pouze písemně (s datem, časem a podpisem zákonného 
zástupce). 

 Děti nebudou uvolňovány na emailovou zprávu ani na telefonické omluvení!                

                                         
ODCHOD V DOPROVODU 

V souladu s ustanovením §436, §449 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uděluji tímto, na základě 
smluvního ujednání o zastoupení, speciální plnou moc. Přijímám pověření k vyzvednutí dítěte a současně 
souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště a telefon), které jsou zpracovávány z 
důvodu oprávněného zájmu správce k možnému ověření totožnosti mne jako osoby pověřené k vyzvednutí 
dítěte, žáka. Údaje budou zpracovávány po dobu školního roku. 

Příjmení a jméno Trvalé bydliště Telefonní kontakt 

   

   

   

   

   
 

 

Svým podpisem stvrzuji pravdivost údajů a potvrzuji, že jsem 
seznámen/a s vnitřním řádem školní družiny na www.chalabalova.cz 
 
Příjmení a jméno ………………………………………………………………………………….………… 
 
Datum …………………  Podpis zákonného zástupce …………………………………………… 

http://www.chalabalova.cz/


 

Základní a mateřská škola Chalabalova 2, Brno 
 

                      ZÁPISNÍ LÍSTEK 

          ŠKOLNÍ DRUŽINA 2022/2023 

Jméno a příjmení dítěte 

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

Třída ………………………………… 

Zdravotní a jiné informace o dítěti ………………………………….…………………… 

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

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

Jméno a příjmení matky 

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

Kontaktní telefon ………………………………………………………………………..………. 

Jméno a příjmení otce 

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

Kontaktní telefon ………………………….……………………………………………………… 

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném  

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb. o informačních  

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Souhlasím se zpracováním mnou uvedených údajů pro potřeby školní družiny s platností  

na školní rok nebo po dobu docházky mého dítěte do školní družiny. Uvedené údaje jsou  

uvedeny na základě oprávněného zájmu správce mne kontaktovat ve smyslu zákona  

101/2000 Sb. v platném znění a Nařízení k ochraně OÚ ( GDPR). 

 

Příjmení a jméno ………..………………………………………………………………………………….. 

Podpis zákonného zástupce .…………………….…………………………………………………….. 



 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


