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Přihláška do ranní ŠD pro školní rok 2020/2021 

 

Jméno žáka:……………………………………………………….třída:……………………. 

Bydliště:…………………………………………………………………………………….... 

Jméno matky (zák. zástupce):………………………………………Tel:……………………. 

Jméno otce (zák. zástupce)……………………………………….....Tel:…………………..... 

Den Provoz ranní družiny 

Pondělí 6.30 – 7.40 

Úterý 6.30 – 7.40 

Středa 6.30 – 7.40 

Čtvrtek 6.30 – 7.40 

Pátek 6.30 – 7.40 

Upozornění rodičům:Tato přihláška je určena pro žáky 0.–9. tříd, kteří nejsou přihlášeni do ŠD nebo ŠK. 

Ranní družina není zpoplatněna.  

Řád ŠD a ŠK je k dispozici na webových stránkách či na recepci školy. Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem na 

„Přihlášce do ranní družiny“, že se s řádem školní družiny seznámili. 

Do ranní ŠD na hlavní budově přicházejí žáci od 6.30 do 7.30 hlavním vchodem přes recepci. Docházka žáků v ranní 

ŠD je zaznamenávána každý den v Docházkovém sešitě. Z ranní ŠD odchází žáci v 7.40. 

Pro žáky 1. A, B, C, D, E bude ranní ŠD pouze na detašovaném pracovišti „Zbraslavská 68“, a to od 6:30 do 

7:40. V případě půleného vyučování končí ranní ŠD v 8:45. 

Pro žáky třídy 1. F je ranní ŠD pouze na hlavní budově školy, a to od 6:30 do 7:40. 

Pro žáky 2. ročníku bude ranní ŠD pouze na detašovaném pracovišti „Budějovická 77“, a to od 6:30 do 7:40. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace shromažďuje, 

zpracovává a eviduje osobní údaje, uvedené v tomto dotazníku pro účely vedení povinné školní dokumentace 

školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona. Škola, s výjimkou zákonem stanovených případů, 

nesmí tyto osobní údaje poskytnout třetím osobám, musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným přístupem a 

zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou a archivuje dokumentaci po dobu stanovenou zákonem. 

Více podrobností k právům a povinnostem, které se týkají ochrany osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb. a Nařízení 

EU 2016/679 („GDPR“), lze nalézt na webových stránkách školy. 

Veškeré změny uvedených osobních údajů jsem povinen nahlásit škole do 14 dnů po jejich vzniku. 

 

 

Datum:          Podpis zákonného zástupce: 

 

       ………………………………….. 
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