
Příjmení a jméno žáka/žákyně

Rodné číslo Registrační číslo

Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy–Lány Třída

Bydliště PSČ

Příjmení a jméno otce
(zákonného zástupce)

E-mail Telefon

Příjmení a jméno matky
(zákonného zástupce)

E-mail Telefon

Upozornění na zdravotní potíže či omezení žáka

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina při ZŠ Svitavy Felberova 2, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy-Lány

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.

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny

Den Hodina
odchodu

Změna od

....................

Změna od

....................

Změna od

....................

Poznámka, zda dítě bude odcházet z družiny 
samo, nebo v doprovodu

(rodičů, sourozenců, prarodičů apod.)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Upozornění rodičům:
Má–li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemnou žádostí rodičů.

V případě, že odchody Vašeho dítěte nebudou vždy souhlasit s odchody na zápisním lístku, podtrhněte prosím následující větu. 
Souhlasím s nepravidelným odchodem na základě písemného sdělení.

Povinností zákonných zástupců žáka je seznámit se s vnitřním řádem školní družiny, který zahrnuje práva a povinnosti žáků i jejich zákon-
ných zástupců, informace o provozu a režimu školní družiny a další důležitá ustanovení.
Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí na webových stránkách a v prostorách přízemí školy. Podpisem níže povrzuji, že jsem byl s vnitř-
ním řádem školní družiny seznámen.

Datum: Podpis zákonného zástupce žákyně/žáka

ŠKOLNÍ ROK ..........................................



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Základní škola Svitavy Felberova 2, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy-Lány, IČ: 49328280, 
DIČ: CZ49328280, T: 461 534 325, E: skola@zsfelberova.svitavy.cz www.zsfelberova-svitavy.cz

TÍMTO JÁ .............................................................................................................................................................
dávám souhlas se zpracováním osobních údajů

správci osobních údajů, kterým je Základní škola Svitavy, Felberova 2, IČ 49328280, se sídlem Felberova 669/2  
Svitavy – Lány 568 02, email: skola@zsfelberova.svitavy.cz, ID datové schránky: gfmmsv2, (dále jen „Správce“),  
ke zpracování následujících osobních údajů o mém dítěti:

pro zpracování následujících osobních údajů:

• jméno 

• příjmení 

• adresa bydliště

pro účely provedení evidence oprávněných osob k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:
Městský úřad Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, Mgr. Iva Kumhálová, tel.: 730 183 898, 
e-mail.: iva.kumhalova@svitavy.cz.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do školy.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svým podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na 
vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, a to například zasláním emailu na elektronickou adresu 
Správce, datovou schránku Správce nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:

• vzít souhlas zpět, 

• požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány, 

• požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, a vyžádat si přístup k těmto údajům,  
nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit, 

• požadovat výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, nebo podat námitku proti zpracování, 

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit  
na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních 
údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob. Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových 
stránkách Správce www.zsfelberova.svitavy.cz, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce.

Ve Svitavách dne: Tiskacím jméno a příjmení + podpis
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