
 

Přihláška do školního klubu pro školní rok 2022/2023 
 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: …........................................................................................ 

  

…......................................   …...........................................   ….............................................. 

                  Třída:  Datum narození    Zdravotní pojišťovna 

……..…......................................................................................................................................................... 

                                                          Trvalé bydliště 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                      Jiná sdělení vychovatelkám (např. zdravotní omezení atp.): 

Zákonní zástupci: 

 Jméno a příjmení: Telefonní spojení/email Vztah k žákovi/žákyni   

   

 

   

 
POPLATEK ZA ŠKOLNÍ KLUB JE 50 Kč / pololetí. Částku je potřeba uhradit do 30. 9. 2022 a 31. 1. 2023 
v hotovosti třídnímu učiteli.  
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. Základní škola a základní umělecká 
škola Žlutice, příspěvková organizace je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na 
https://zszlutice.edupage.org/privacy/. 

 
POTVRZUJI SVÝM PODPISEM, ŽE SOUHLASÍM S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI: 
1. Dávám svůj souhlas ke zpracování a evidenci osobních údajů mého dítěte pro potřeby ŠK a využití fotografií, obrazových a 
zvukových záznamů mého dítěte za účelem prezentace ŠK. 
2. Potvrzuji, že jsem se seznámil (-a) s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu. 
3. Přihlašuji uvedeného žáka do školní družiny a prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v přihlášce, jsou pravdivé. 

 
 
V: …..................................... dne : …........................................    …................................................................. 

podpis zákonného zástupce   
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