
 

 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 
 

Docházkový list ŠD 

Jméno žáka/yně (účastníka) Třída:  

 Ranní 
příchod 
- upřesněte čas 

 Odchod v 13:00 Odchod  
Ve 13:30 

Odchod v 15:00 Odchod  
později 
- upřesněte čas 

   Uveďte zda bude žák/yně odcházet sám/a (S) nebo s doprovodem (D) 

Pondělí       

Úterý       

Středa       

Čtvrtek       

Pátek       

 

Poznámky: 
 
 
 

S uvedenými osobními údaji bude správce nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). 

V J. Hradci dne: Podpis zákonného zástupce: 
 
 

 

 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 

 
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŚKOLNÍ DRUŽINY  

Jméno a příjmení 
žáka (účastníka) 

  
Třída:  

 
Bydliště 

 
 

Upozornění na 
zdravotní problémy  
účastníka 

 Kód zdravotní pojišťovny: 

Zákonní zástupci  

 
Otec 

 Kontaktní telefon: 

 
Matka 

 Kontaktní telefon: 

S uvedenými osobními údaji bude správce nakládat výhradně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). 

Datum: 
 

Podpis zákonného zástupce: 
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