
+ 420 222 103 423               +420 777 479 031              kancelar@zsjeseniova.cz 
 

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 

*************************************************** ******************************* 

Z Á P I S N Í  L Í S T E K  L E T N Í  Š D  p r o  p r á z d n i n o v ý  
p r o v o z   

 
Příjmení a jméno žáka/žákyně……………………………………………   Třída  nynější:……………….…….. 

Kontakty na zákonné zástupce: ………………………………………………………………………… 

 

ZÁZNAM O PROPOUŠTĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ     
DRUŽINY 

1. *27.7.31.8.2020 
2. * 3.8.-7.8. 2020   

                  

Den                        Čas příchodu       Čas odchodu  Samostatný odchod/          doprovod 

Pondělí   7:00-8:00  12:30/16:00       

Úterý    7:00-8:00  12:30/16:00       

Středa    7:00-8:00  12:30/16:00       

Čtvrtek  7:00-8:00  12:30/16:00       

Pátek    7:00-8:00  12:30/16:00       

• Označte turnus . 
 

SAMOSTATNÝ ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:  

1) Podepsaní zákonní zástupci žádají, aby výše uvedené dítě odcházelo ze školní družiny SAMO, dle dnů 
a časů uvedených v tabulce odchodů a prohlašují, že po odchodu dítěte ze ŠD za něho přebírají 
veškerou zodpovědnost. 
 

ZMOCNĚNÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍT ĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY JINÝM, POV ĚŘENÝM OSOBÁM:   

Prohlášení zákonných zástupců: 
Jsme si vědomi, že ve smyslu obecně platných právních předpisů, jsme odpovědni za dítě na cestě do ZŠ a zpět do 
místa bydliště. Ve výjimečných případech, kdy se nemůžeme dostavit pro své dítě osobně, žádáme, aby naše dítě 
bylo předáno osobě námi pověřené. 
 

2) Níže podepsaní zákonní zástupci žádají, aby výše uvedené dítě odváděla ze školní družiny pověřená 
osoba, a prohlašují, že od převzetí syna/dcery přebírají veškerou zodpovědnost a zmocňují následující 
osoby k převzetí syna/dcery. 

 

 

 
 
Příjmení a jméno pověřené osoby (příbuzenský vztah, kontakt):   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
                                                        
Příjmení a jméno pověřené osoby (příbuzenský vztah, kontakt):  
 
 

 

3) Níže podepsaní zákonní zástupci žádají, aby výše uvedené dítě odváděl ze školní družiny sourozenec, 
a prohlašují, že od převzetí syna/dcery sourozencem přebírají veškerou zodpovědnost. 

 Příjmení a jméno sourozence: 

 Příjmení a jméno sourozence: 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE  

Svým podpisem stvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů.  

Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………… 

 

Datum a podpis…………………………………………………………… 

 

Doručeno Základní škole Jeseniova dne……………………… 

ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržováním zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních 
údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na tomto zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány  ZŠ 
Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13  GDPR.  

 

Podpis vychovatelky…………………………………………... 


