
Evidenční číslo: 

Závazná Přihláška 
pro školní rok 2021/2022 do zájmového útvaru/klubu 

Domu dětí a mládeže Osek, Dolnonádražní 269, 417 05 OSEK 

(pro děti a mládež do 17 let) 

 

 
 

Zájmový útvar/klub:………………………………………………………. 
 

 

Jméno a příjmení: ...…………………………………………………......................................... 
 

 

RČ/státní občanství:  ……………………………………........................................................... 
 

 

Adresa bydliště: ………………………………………………..................................................... 
 

 

Škola nebo školka/třída:.......................................................................................................... 
 

 

Zdravotní stav člena ZÚ (bez obtíží/s obtížemi – vypsat jaké): ……………………………….. 
 

 

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

Speciální potřeby člena ZÚ (poruchy pozornosti – ADD, ADHD, atd.) : 

 

................................................................................................................................................ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Zákonný zástupce  (jméno a příjmení)  …………………………………………………........................... 
 

Kontakt (mobilní telefon a email)         ………………………………………………………………......... 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dítě může po skončení zájmového útvaru odejít samo domů:               ANO          NE *) 
*) nehodící se škrtněte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

 

 

 

 

       ___________________________ 
  podpis zákonného zástupce      

 
 

Nevyplňovat! 

 

Datum zahájení vzdělávání: ………………………………………      Datum ukončení vzdělávání: ………………………………………    
 

Druh úplaty: roční – pololetní – jednorázová  

  



Zásady činnosti v zájmových útvarech DDM Osek (výňatek z Vnitřního řádu DDM) 

1. Zákonní zástupci potvrzují, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže a berou plnou zodpovědnost za problémy, které 
by mohly vzniknout zamlčením informací. Zákonní zástupci uhradí škody,  které dítě způsobí z  nedbalosti nebo nekázně či 
jiných důvodů. 

 
2. Členem zájmového útvaru se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou závaznou přihlášku a zaplatí úplatu daného zájmového útvaru 

(výše úplaty jednotlivých ZÚ je stanovena vnitřním předpisem, který je vyvěšen v I. patře DDM nebo je k dispozici u služby 
DDM). 

 
3. Přihláška je platná po celý školní rok, pokud nedojde k porušení „Zásad činnosti v ZÚ“ ze strany člena ZÚ. 
 
4. Za porušení „Zásad činnosti v ZÚ DDM“ je považováno: 

- nerespektování Vnitřního  řádu DDM nebo bezpečnostních a požárních předpisů DDM, opakovaná neomluvená 
neúčast (min. 3x) na schůzkách ZÚ, nezaplacení úplaty daného ZÚ v řádném termínu. 

V takových případech má DDM právo vyloučit účastníka ze ZÚ bez nároku na vrácení úplaty. DDM má také právo úplatu ZÚ 
vymáhat, pokud nebyla zaplacena v řádném termínu. 

5. Úplata ZÚ se hradí celoročně, vždy do 20. října běžného roku. O placení úplaty na splátky (pololetní, čtvrtletní či měsíční) 
rozhoduje vždy ředitelka DDM. Tato výjimka se týká sociálně slabších rodin a členů ZÚ, kteří navštěvují dva a více zájmových 
útvarů. 

6. Člena ZÚ mohou během školního roku ze ZÚ odhlásit zákonní zástupci. Vrácení úplaty schvaluje vždy ředitelka DDM. Úplata 
ZÚ se zpravidla vrací vždy na konci školního roku (v měsíci červnu), po odečtení nezbytných nákladů na ZÚ. V případě 
dlouhodobé nemoci (doloženo písemným potvrzením od lékaře nebo od zákonných zástupců) se úplata vrací ihned. 

 
7. Člen ZÚ má právo účastnit se všech aktivit pořádaných DDM vzhledem k jeho věku   a schopnostem až do naplnění kapacity. 

Člen ZÚ a zákonný zástupce mají  právo být informováni o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání  a dávat návrhy na 
nové aktivity. 

 
8. Zájmové útvary se nekonají o  prázdninách a státních svátcích. 
 
9. Vedoucí ZÚ přebírají zodpovědnost za členy ZÚ při jejich příchodu do DDM a po celou dobu konání ZÚ. Nezodpovídají za děti 

cestou do DDM a cestou domů. 
 
10. V případě, že odpadne schůzka ZÚ, budou o tom rodiče včas informováni   telefonem   uvedeném   na  přihláškách,   popř. 

emailem. 
 
11. Na první schůzce ZÚ jsou všichni členové ZÚ seznámeni s Vnitřním řádem DDM a s bezpečnostními a požárními předpisy, 

které jsou povinni dodržovat. 
 
12. DDM si vyhrazuje právo ponechat si určitý počet výrobků členů zájmových útvarů (keramika, výtvarné práce atd.) pro vlastní 

potřebu.  
 
13. Zájmové útvary ve školním roce 2021/2022 zahajují   svou   činnost zpravidla   v   týdnu od 13. září 2021 a ukončují svou 

činnost zpravidla k 10. červnu 2022. 
 
14. Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem, že se seznámili s Vnitřním řádem DDM a se směrnicí Organizace pravidelné činnosti 

pro školní rok 2021/2022, které jsou vyvěšeny v I. patře DDM a jsou také k dispozici u služby DDM. 

 
 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

 
Já pan/paní ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zákonný zástupce dítěte/žáka ………………………………………………………………………………………….. 
 
Dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel 
organizování zájmového útvaru (viz. 1. strana): 
 
- zpracování   seznamů   účastníků   zájmového útvaru:   soutěže,   akce zájmového útvaru (např. slevenky  
  na hromadnou jízdenku, vstupy do kulturních zařízení, ubytovací služby apod.), 
- kontakt na zákonné zástupce dítěte/žáka, 
- pořízení a zveřejnění fotografií a videí z činnosti zájmového útvaru za účelem propagace či zvýšení zájmu  

potencionálních účastníků o činnosti našeho školského zařízení. 
 
  Doba zpracování je 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 

         …..………………………………... 
           podpis zákonného zástupce 

  

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) a nejste 

povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše 

nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem 

na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, 

vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování. 

 


