
 

 

       Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace 

PŘIHLÁŠKA NA NEPOVINNÝ PŘEDMĚT 

SBOROVÝ ZPĚV 
       školní rok 2018/2019 => středa 13,30-14,30 v hudebně 

 - vede Vít Vávra 
 

- protože se jedná o nepovinný vyučovací předmět je zdarma 

- děti jej mají po přihlášení povinně 

- v případě nepřítomnosti dítěte v předmětu je nutná omluvenka od rodičů,  

- z předmětu je známka na vysvědčení a docházka se započítává do omluvených hodin 
 

Osobní údaje se řídí dle čl. 6, odst.1, písm. a „Obecného nařízení“ o poskytnutí osobních údajů  

 

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

 

Třída:…….. 

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

 

Kontaktní telefon: ………….…………………………… 

 

E-mail:...............…………………..….……………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………....…………………….. 

Adresa zákonného zástupce: ………………………………………………………………………….. 

 

       

*Vyberte způsob příchodu a odchodu – nehodící se škrtněte 

 

Dítě *bude přicházet samo    / je nutné ho vyzvednout v družině 

 

Dítě *bude odcházet samo    / je třeba jej doprovodit do družiny 
 

 

 

 

V                                           dne………………….      

 

 

Podpis žáka  ………………………………………………………. 

 

 

Podpis zákonných zástupců:…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace 

PŘIHLÁŠKA NA NEPOVINNÝ PŘEDMĚT 

ANGLIČTINA HRAVĚ 
       školní rok 2018/2019 => p11,20-12,05 v učebně 2. třídy 

 - vede Vít Vávra 
 

 

- protože se jedná o nepovinný vyučovací předmět je zdarma 

- děti jej mají po přihlášení povinně 

- v případě nepřítomnosti dítěte v předmětu je nutná omluvenka od rodičů,  

- z předmětu je známka na vysvědčení a docházka se započítává do omluvených hodin 
 

 

Osobní údaje se řídí dle čl. 6, odst.1, písm. a „Obecného nařízení“ o poskytnutí osobních údajů  

 

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

 

Třída: II. 

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

 

Kontaktní telefon: ………….…………………………… 

 

E-mail:...............…………………..….……………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………....…………………….. 

Adresa zákonného zástupce: ………………………………………………………………………….. 

 

       

*Vyberte způsob příchodu a odchodu – nehodící se škrtněte 

 

Dítě *bude přicházet samo    / je nutné ho vyzvednout v družině 

 

Dítě *bude odcházet samo    / je třeba jej doprovodit do družiny 
 

 

 

 

V                                           dne………………….      

 

 

Podpis žáka:  ………………………………………………………. 

 

 

Podpis zákonných zástupců:…………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace 

PŘIHLÁŠKA NA  KROUŽEK 

v rámci školního klubu pro školní rok 2018/2019 
 

 

 

 
Název kroužku 
 
Souhlasím dle čl. 6, odst.1, písm. a „Obecného nařízení“ s poskytnutím osobních údajů v následujícím rozsahu: 

 

 

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

 

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

Kontaktní telefon: ………….………………… 

E-mail:...............…………………..….………………………………………………………………    

Datum a rok narození: …………………     Zdravotní pojišťovna: ………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………....…………………….. 

Adresa zákonného zástupce: ………………………………………………………………………….. 

       

       

*Vyberte způsob příchodu a odchodu – nehodící se škrtněte 

 

Dítě *bude přicházet samo    / je nutné ho vyzvednout ve školním klubu 

 

Dítě *bude odcházet samo    / je třeba jej doprovodit do školního klubu 
 

 

 

Prohlášení  členů kroužku (zákonného zástupce) o poskytnutí osobních údajů v rozsahu  
Souhlasím se členstvím dítět/člena kroužku v uvedeném zájmovém útvaru. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se 

nevrací /s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod./. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny 

zájmových útvarů /místo, den, doba činnosti ZÚ/. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity 

v souladu s oprávněnými zájmy správce osobních údajů. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době 

svátků a školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná.  

 

Poučení o právech „subjektu údajů“: 

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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) má „subjektu údajů“ právo: 

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních 

údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho 

odvoláním), 

b) požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,  

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce 

jsou nepřesné), 

d) požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 



 

 

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů. 

Svá práva vůči správci uplatňuje „subjektu údajů“ písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Já, níže uvedený, podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 

shora uvedený účel. O svých právech jsem byl/a správcem před udělením souhlasu poučen/a. 

 

 

 

V …………………………………. dne………………….      

 

 

Podpis člena kroužku:  ………………………………………………………. 

 

 

Podpis zákonných zástupců:…………………………………………… 

 

 

Přehled kroužků 


