Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh, okres Šumperk

PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru DDM Krasohled 2019/2020
Variabilní symbol (číslo zájmového útvaru):
Název zájmového útvaru: ............................................................ Číslo zájmového útvaru*: …… Cena: .........
Jméno a příjmení účastníka: ........................................................................ Rodné číslo: …………………………….
Trvalý pobyt: ................................................................................................. Národnost: ................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………… Telefon: …………………………………..
Škola a třída: ……………………………………………………………………………………………. Zdravotní pojišťovna: ……………..
Email: ……………………………………….
Důležité údaje o zdravotním stavu účastníka, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Údaje zde uvedené budou vedeny ve školní matrice DDM. Účastníci jsou v zájmovém útvaru DDM pojištěni.
Podmínky docházky













Pravidelná činnost v zájmových útvarech bude zahájena od úterý 1. října 2019, pokud není v informační nabídce uvedeno
jinak. V roce 2020 bude pravidelná činnost zájmových útvarů zahájena v pondělí 6. ledna 2020 a ukončena v pátek
29. května 2020.
Zájmový útvar zahajuje svoji činnost, přihlásí-li se minimálně 8 zájemců, menší počet zájemců povoluje ve výjimečných
případech ředitelka ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Každý zájmový útvar má stanoven maximální počet účastníků, po
naplnění tohoto počtu nebudou přijímáni další zájemci, nestanoví-li ředitelka ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh jinak.
Originál vyplněné a podepsané přihlášky odevzdá zájemce na recepci DDM Krasohled Zábřeh (vstup zadním vchodem do
ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh). Zákonní zástupci stvrzují podpisem účast svého dítěte v zájmovém útvaru a seznámení
s Provozním řádem ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh a Vnitřním řádem DDM Krasohled Zábřeh.
Zájmový útvar je možno uhradit v hotovosti na recepci DDM na ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh v pracovní dny mezi
12:00 - 16:30 nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 5896100217/0100, je nutno uvést variabilní symbol (VS) =
číslo zájmového útvaru a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení účastníka. Na požádání lze provést také platbu
fakturou. V případě žádání příspěvku od zdravotní pojišťovny je nutné hradit zájmový útvar v hotovosti. Zájmový útvar
se platí na celý školní rok, pokud není uvedeno jinak. Platby od 800,- Kč (ve výjimečných případech i nižší) je možné hradit
na dvě splátky, a to na základě písemné žádosti a se souhlasem ředitelky ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Zájmový útvar je
nutno uhradit nejpozději do 31. 10. 2019 (2. splátka nejpozději do 31. 1. 2020).
Předčasné ukončení docházky do zájmového útvaru probíhá na základě písemné žádosti. Pokud účastník zájmového
útvaru sám předčasně ukončí docházku, cena zájmového útvaru se nevrací. Ve zvláště odůvodněných případech
(dlouhodobá nemoc, úraz apod.) lze poměrnou část ceny zájmového útvaru vrátit, a to na základě písemné žádosti
účastníka nebo jeho zákonného zástupce a potvrzení lékaře.
Pokud se zájmový útvar z důvodu nepřítomnosti vedoucího nekoná a není možný zástup, cena za příslušnou lekci
se nevrací. Lekce bude nahrazena v měsíci červnu 2020.
Nabídka zájmových útvarů se v průběhu školního roku může měnit.

Souhlasím, aby můj syn (dcera) navštěvoval(a) zájmový útvar v DDM Krasohled Zábřeh. Budu dbát, aby do zájmového útvaru
řádně docházel(a) a nepřítomnost omluvím písemně nebo telefonicky. Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s Podmínkami
docházky, Školním vzdělávacím programem školského zařízení (ŠVP) a Vnitřním a Provozním řádem ZŠ a DDM Krasohled
Zábřeh. Souhlasím s náplní zájmového vzdělávání. Potvrzuji správnost zapsaných údajů a jsem si vědom(a) nutnosti udělit svůj
souhlas ZŠ a DDM Krasohled k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR. Informace
budou použity pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění
a v rozsahu nutném pro činnost ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh.
Datum odevzdání přihlášky: ……………………………………………………………………………………… Platba dne: ……………………………………………
Způsob platby:……………………………………….
Podpis účastníka, rodičů, popř. zákonných zástupců: ……………………................................................................................................
* číslo zájmového útvaru je uvedeno na internetových stránkách DDM Krasohled Zábřeh a v tištěném přehledu kroužků.

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený účastníku zájmového útvaru, vážení rodiče (zákonní zástupci),
tímto Vás žádáme o udělení souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů (osobních údajů Vašeho dítěte) v souladu s Nařízením
(EU) 2016/679 (GDPR), a to pro níže uvedené potřeby organizace. Pro naprostou transparentnost jsou jednotlivé účely zpracování
osobních údajů uvedeny samostatně. Ke každému zpracování máte možnost si svobodně zvolit a zapsat jednu z možností
ANO / NE, přičemž ani jedno z políček není předvyplněno. Zároveň Vás tímto informujeme, že v souladu s Nařízením (EU) 2016/679
(GDPR, článek 7) máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, přičemž není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,
který byl udělen před jeho odvoláním. Více informací o zpracování OÚ naleznete na webu organizace pod odkazem GDPR záložka
„Záznamy o činnostech - zpracování pro ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh“.
Na organizaci je možné se k uplatnění tohoto práva, stejně jako i v ostatních případech v oblasti osobních údajů, obracet
prostřednictvím datové schránky, ID DS: 6rr9x9e, e-mailem na adrese: 4zszabreh@zssvzabreh.cz nebo poštou na adrese: Základní
škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh.
V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) máte právo na:
1. přístup k osobním údajům (čl. 15)
2. opravu osobních údajů (čl. 16)
3. výmaz osobních údajů / právo být zapomenut (čl. 17)
4. omezení zpracování osobních údajů (čl. 18)
5. vznešení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21)
6. přenositelnost údajů (čl. 20)
Jako účastník zájmového útvaru, rodič (zákonný zástupce) dávám svůj souhlas Základní škole a Domu dětí a mládeže Krasohled
Zábřeh, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh, okres Šumperk (dále jen "organizaci") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci
osobních údajů a osobních citlivých údajů o: ___________________________________________________________________
nar. _____________________ ve smyslu evropského nařízení GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a na období školního roku 2019/2020. Byl jsem poučen o svých právech vyplývajících z Nařízení
2016/679 (GDPR) stejně tak jako o způsobu jak na ně uplatnit nárok.
Osobní údaj

Účel zpracování

Fotografie účastníka zájmového útvaru

Pořizování a zveřejňování údajů a fotografií za účelem prezentace DDM
v propagačních materiálech včetně webu DDM, veřejných médiích,
v publikacích , výroční zprávě, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných
prostorách organizace.

SOUHLAS ANO / NE
(napište zvolenou variantu)

Souhlas odvolán dne, podpis:

Pořizování a zveřejňování videí a zvukových záznamů za účelem prezentace
Audio či videozáznam účastníka zájmového
DDM v propagačních materiálech DDM včetně webu DDM, veřejných
útvaru
médiích.
Jméno, příjmení, podobizna účastníka
zájmového útvaru, účastníkem zájmového
útvaru označené výtvarné nebo písemné dílo,
dosažené výsledky

Informování o uskutečněných akcích (soutěže,olympiády, sportovní, kulturní
a umělecké akce) a prezentace DDM v propagačních materiálech včetně
webu DDM, veřejných médiích, v publikacích , výroční zprávě,
na nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách organizace.

Údaj o zdravotní pojišťovně účastníka
zájmového útvaru

Zpracování údaje pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace
pro komunikaci v souvislosti např. s bezpečností a ochranou zdraví,
při případném úraze, náhlých zdravotních potížích, pro organizaci výletů,
exkurzí, ozdravných pobytů, pobytů v přírodě apod.

Údaj o dokladu totožnosti účastníka
zájmového útvaru- číslo občanského
průkazu, číslo cestovního pasu, číslo
kartičky na autobus/vlak

Potvrzení a ověření totožnosti účastníka zájmového útvaru
např. při exkurzích, výletech, apod.

Údaj o národnosti účastníka zájmového
útvaru

Zpracování údaje z důvodu realizace programů na podporu národnostních
menšin, financování podpůrných opatření a pod.

V __________________ dne ___________________
Jméno účastníka zájmového útvaru ______________________________________________ a podpis __________________
Jméno zákonného zástupce ____________________________________________________ a podpis __________________
Jméno zákonného zástupce ____________________________________________________ a podpis __________________

