Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov,
Kořenského 10/760
Adresa: Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5
IČO: 70 10 74 16

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020
(mezi dopoledním a odpoledním vyučováním)
Jméno a příjmení žáka
Den, měsíc a rok narození
Třída, kterou žák navštěvuje
Trvalé bydliště
Datum nástupu do ŠK

Zákonní zástupci žáka
Jméno a příjmení otce
Telefonní číslo na otce
Jméno a příjmení matky
Telefonní číslo matky
Email na jednoho z rodičů

Zdravotní omezení
Zdravotní omezení dítěte (léky, alergie, aj.)

www.zskorenskeho.cz
danhelkova@zskorenskeho.cz
723 723 919 ředitelka školy

bergerova@zskorenskeho.cz
257 326 120 hospodářka školy

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov,
Kořenského 10/760
Adresa: Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5
IČO: 70 10 74 16

Žák bude chodit do Školní družiny v tyto dny podle rozvrhu:
(mezi dopoledním a odpoledním vyučováním)
11:40 – 12:35

12.35 – 13.30

Pondělí

Ano / Ne

Ano / Ne

Úterý

Ano / Ne

Ano / Ne

Středa

Ano / Ne

Ano / Ne

Čtvrtek

Ano / Ne

Ano / Ne

Den

Seznámil jsem se s vnitřním školním řádem školní družiny na webových stránkách školy a s jeho
obsahem souhlasím. Všechny změny, včetně zdravotních omezení, písemně oznámím. Ohlašuji i změny
v průběhu školního roku (informace doplním do zápisního lístku u vychovatelky). Ukončení pobytu
dítěte ve ŠD vzniká odevzdáním odhlášky vychovatelce. Nedodržení vnitřního řádu ŠD může končit
vyloučením dítěte za ŠD. Tato služba není zpoplatněna.

Datum: …………………...………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce: ………..……………………………………………………
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á, uděluji ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760 souhlas se zpracováním svých osobních
údajů, v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail a to za účelem komunikace a identifikace osob při
vyzvedávání žáků ve školním roce 2019/2020, na dobu nejdéle do 31. 6. 2020. Zároveň prohlašuji, že níže uvedené osobní
údaje jsou přesné a pravdivé, a že mne Správce řádně poučil o zpracování a ochraně osobních údajů, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
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