
Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Vodárenská 2116, 272 01 Kladno 2 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK ……….……./……….………. 

Příjmení a jméno žáka/žákyně  

Datum narození Kód zdravotní pojišťovny 

Škola Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116 Třída 

Bydliště  PSČ 

Upozornění na zdravotní  
problémy žáka/žákyně 
 
 

Příjmení a jméno  
1. zákonného zástupce 
 
kontaktní telefon 

 
Příjmení a jméno  
2. zákonného zástupce 
(popřípadě zmocněnce) 
 
kontaktní telefon 
 
 

Datum  
  podpis zákonného zástupce žáka/žákyně 

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. Tyto údaje budou použity pouze pro účely evidence žáka ve školní družině v roce 2018/2019. 
 

 

 
Upozornění zákonným zástupcům: 
Má-li být žák/žákyně uvolněn/a z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat 
písemným vyzváním zákonných zástupců.                        
 

Záznamy o uvolnění žáka/žákyně ze školní družiny 

Den Hodina 
Změna 
od 
………….. 

Změna 
od 
………….. 

Změna 
od 
………….. 

Poznámka, zda žák/žákyně bude odcházet z družiny sám/sama 
nebo v doprovodu (rodičů, sourozenců, apod.) 

Pondělí      
Úterý      
Středa      
Čtvrtek      
Pátek      



Z m oc n ění  k  j edn á ní  a  v yz v ed á v á ní  ž áka  z e  Š D j i nou  o so bo u  
V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, která 

upravuje rodičovskou zodpovědnost, a v návaznosti na ust. § 5, odst. 1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o školním 
vzdělávání, v platném znění: 

 
Já: ……………………………………………………………………………………………………………..............., nar.: …………………………,  

bytem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

(dále jen „zákonný zástupce“) 
 

zmocňuji 
 
Jména všech pověřených osob (datum narození): 

1.…………………………………………………………………………………………Datum narození:…………………………………………….. 

2.…………………………………………………………………………………………Datum narození:…………………………………………….. 

3.…………………………………………………………………………………………Datum narození:…………………………………………….. 

4.…………………………………………………………………………………………Datum narození:…………………………………………….. 

 (dále jen „zmocněnec“) 

a) pověřuji tyto osoby, že mohou za mne jednat v mezích zákona č. 40/1964 Sb., občan zákona v přímé 
souvislosti se zákonem č. 561/2004, Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, týkající se 
docházky žáka do ŠD 
b) pověřuji tyto osoby vyzvedáváním mého dítěte/mých dětí: 

1.……………………………………………………………………………………………………………..Třída:…………………………………….. 

2.……………………………………………………………………………………………………………..Třída:…………………………………….. 

3.……………………………………………………………………………………………………………..Třída:…………………………………….. 

4.……………………………………………………………………………………………………………..Třída:…………………………………….. 

Toto zmocnění vydávám (nehodící se škrtněte): 
a) na dobu neurčitou 
b) po dobu určitou od: …………………………. do: …………………………… 
c) platí i pro mimoškolní akce pořádané ŠD ZŠ 
 
1) Zákonný zástupce prohlašuje, že: 

 jím zmocněné a pověřené osoby přebírají veškerou odpovědnost za jeho dítě/děti 

 od převzetí dítěte výše uvedenými zmocněnci přebírají tyto za dítě/děti veškerou odpovědnost 
2) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá (např. starší sourozenec), zákonný zástupce 

prohlašuje, že právní úkon vyzvednutí dítěte ze ŠD, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho 
rozumové a mravní vyspělosti 

3) Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník (vychovatelka) je oprávněn prověřit údaje 
uvedené na zmocnění 

4) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno 
 

V Kladně dne: ………………………………….. Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………. 

Podpisy zmocněnců: 
1. ……………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………….. 4. …………………………………………………………………………… 


