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Přihláška do školní družiny
výše poplatku za vzdělávání žáka ve školní družině na příslušný školní rok je stanovena směrnicí vydanou do
konce předchozího školního roku

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………………………..
Třída: ……………………………………………………………………………………………………..
Poznámka: (jiná sdělení zák. zástupce škole, např. zdravotní omezení žáka-yně)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Souhlasím s využitím osobních údajů (jméno, příjmení, tel.číslo zákon. zástupců, zdrav. stav) o žákovi
z centrální databáze školy a se zveřejňováním fotodokumentace k prezentačním účelům.
Byl jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez
udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního
a citlivého osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní a citlivé osobní údaje
byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím
nebo se budu domnívat, že škola provádí zpracování osobních a citlivých osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života mého dítěte nebo v rozporu se zákonem, mohu
požadovat, aby došlo k okamžité nápravě. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních a citlivých údajů.
Tento souhlas poskytuji Základní škole J. Matiegky v Mělníku, příspěvkové organizaci, na celou dobu
školní docházky mého dítěte.
Seznámil(a) jsem se s Vnitřním řádem ŠD a souhlasím s jeho obsahem.

Den

Hodina odchodu

Zodpovědná osoba
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Datum ……………………

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

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace
Pražská 2817, 276 01 Mělník
www.zsjm-me.cz

tel.: 315 623 015

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
platí pro školní rok 2019 - 2020
Termín odevzdání přihlášek do ŠD: od 3. 6. 2019 do 27. 6. 2019 nebo od 25. 8. nejpozději do
02. 9. 2019 osobně k rukám vedoucí vychovatelky ŠD.
Do ŠD se přijímají především žáci 1. – 3. ročníku
Poznámky:
Žáci 4. a vyšších ročníků se přijímají dle možnosti na doplnění kapacity jednotlivých
oddělení ŠD.
Žáci mohou být přijímáni i během školního roku (tj. pokud odevzdají přihlášku po
stanoveném termínu na začátku školního roku), pokud nebude naplněna kapacita
jednotlivých oddělení ŠD.
V Mělníku dne 08. 3. 2019
Mgr. Vladimír Škuta v. r.
ředitel školy

