
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PLANÁ, náměstí Svobody 51, 348 15 Planá, IČO: 75005581 
 

PŘIHLÁŠKA do zájmového vzdělávání 
 ŠKOLNÍ ROK   2020 – 2021 

Název kroužku: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: Rodné číslo*: Zdr. pojišťovna*: 

Škola: Místo trvalého pobytu (cizinci uvedou místo pobytu 

na území ČR) 

Státní občanství: Třída: 

Jména a příjmení zákonných zástupců: 

_______________________________________________ 

Tel1: 

 

Tel2: 

Místo trvalého pobytu zákonných zástupců** 

 

Přihlášený nemá zdravotní omezení znemožňující zapojení do zájmového útvaru. 
Údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového 

vzdělávání (užívaní léků, alergie aj…) 

Údaje o: zdravotním postižení včetně druhu postižení, zdravotním znevýhodnění popřípadě sociálním 

znevýhodnění. 

 

* Vyplňuje se v případě, že zájemce o kroužek není žákem ZŠ Planá 

** Vyplňuje se v případě, že se místo trvalého pobytu liší s místem trvalého pobytu dítěte  

  OTOČ!!! 

ZPŮSOB PLATBY (PODTRHNĚTE)                                 Hotově    Bankovním převodem 

 Platba bankovním převodem více účastníků/ více kroužků: 

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

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

 !!!  OTOČ 

 



 

 ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NA INFOSCHŮZCE JE U NĚKTERÝCH KROUŽKŮ POVINNÁ!!!!!!! 

 DBEJTE NA TO, ABY DĚTI DOCHÁZELY DO KROUŽKŮ VČAS.  

 NEOMLUVENÁ ABSENCE MŮŽE VÉST K VYŘAZENÍ Z KROUŽKU. 

 VĚNUJTE POZORNOST ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU A VNITŘNÍMU ŘÁDU UMÍSTĚNÝM 

V DDM NEBO NA STRÁNKÁCH ŠKOLY. 

 Poplatek za kroužek je celoroční. 

 Poplatek je možno uhradit hotově v kanceláři DDM nebo bankovním převodem. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je 
„GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen  
ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovateli 
volnočasových aktivit, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby 
zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány 
maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto 
souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaných volnočasových aktivit. 
Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci tábora nezbytné v 
případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (zdravotní 
zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity 
výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění 
volnočasových aktivit, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných 
organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, 
týkající se našich aktivit. Údaje smí být využity k vypracování statistik.  
Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím  
fotografií a videí z kroužků, jako součásti propagačních materiálů a aktivit DDM. 
 
„Zmocňuji tímto provozovatele (Dům dětí a mládeže Planá – Základní škola 
Planá, příspěvková organizace) ke zpracování osobních údajů ve výše 
uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. 
 

Byl jsem seznámen s obsahem vnitřního řádu podle par. 30 školského zákona 

 
INFORMACE K PLATBĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM 

 Platbu odesílejte až po odevzdání přihlášky vedoucí DDM na účet 13106920/8030. 

 Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, které bude na kroužek docházet. 

 V případě platby více dětí či kroužků z jednoho účtu, na to upozorněte vedoucí DDM, nebo 

zapište do přihlášky na místo pod způsobem platby. 

Datum podpisu: Podpis zákonného zástupce: 

Datum zahájení zájmového vzdělávání: Datum ukončení zájmového vzdělávání: 


