
 

 

PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru – šk. rok 2019/2020 

KZČDM „Eldorádo“ při Základní škole, Mládežnická 536, Trutnov 
 
ZÁJMOVÝ ÚTVAR 
/KROUŽEK, ODDÍL, KLUB/: 

(dále též „ZÚ“) 

 
 
Jméno a příjmení 
účastníka: 

 
 
 
Datum narození: *Státní 
  příslušnost: 

 
 
 
 

*Zdravotní pojišťovna:  
 
 
 
 
Škola:    Třída: 
 

 
 
 
 
Adresa trv. bydliště: 

 
 
 
 

*Účastník 
má tato zdravotní 
znevýhodnění: 

 

 
*Jméno a příjmení 

1. zákon. zástupce: telefon: 
 

 
 

*Jméno a příjmení 
2. zákon. zástupce:  telefon: 

 
 
 

*Kontaktní e-mail: 
 

 

* Takto označená pole nemusíte vyplňovat, pokud je účastník žákem Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536! 

 
Prohlášení zákonného zástupce: 

 

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi údaji v příloze přihlášky. 

Souhlasím s přepravou svého dítěte školním autem v případě účasti na sportovních utkáních, soustředěních, kulturních 

akcích či z důvodu zajištění bezodkladné zdravotní péče. 

Zákonný zástupce i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií v digitální podobě a s 

jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce v kronikách, tisku, na internetu na webu Základní školy, Trutnov 2, 

Mládežnická 536, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. 

 

 
Dne: 

 

 
 

Podpis účastníka ZÚ       Podpis zákonného zástupce 
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PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU 
Organizační informace 

 Podepsané přihlášky musí být doručeny do KZČDM nejpozději do 17. září 2019. 

 Jestliže chce účastník navštěvovat stejný ZÚ, který navštěvoval v minulém roce, musí mít opět řádně vyplněnou přihlášku! Do každého ZÚ musí být 

vyplněna samostatná přihláška! 

 Podáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky zákonný zástupce souhlasí s účastí svého dítěte v ZÚ a zavazují se uhradit školné. 

 ZÚ zahajují svou činnost postupně na přelomu září a října 2019 (nejdříve však v týdnu od 23. září 2019) a končí poslední týden v květnu 2019. 

 O termínu první schůzky budou děti ZŠ Mládežnická informovány školním rozhlasem a na nástěnkách. Děti z 1.- 3. tříd ZŠ Ml. a ostatní účastníci 

budou na první schůzku pozvání písemně (SMS, E-ŽK, papírová pozvánka nebo e-mail) či telefonicky. Proto je nutné tyto údaje na přihlášce vyplnit! 

 Školné v plné výši je nutné uhradit do 15. 11. 2019. Nebude-li školné uhrazeno do tohoto termínu, bude přihláška automaticky 

považována za zrušenou a účastníkovi nebude umožněna účast na dalších schůzkách zájmového útvaru. Školné je stanoveno podle 

nákladů na činnost a podle nákladů souvisejících s provozem ZÚ. 

 Všechny další finanční příspěvky vybírané vedoucími ZÚ nad výši školného slouží jednotlivým ZÚ na úhradu dalších nákladů na svoji činnost (registrace 

svazům, členské známky, …) a jejich vyúčtování si můžete vyžádat od organizace, která je inkasovala.  
 

Práva a povinnosti KZČDM „Eldorádo“ 

 Zajišťuje podmínky pro bezpečný a zdraví neohrožující průběh zájmového vzdělávání členů  ZÚ1) V případě že, se členu ZÚ stane úraz v průběhu 

zájmového vzdělávání, je postupováno podle2). 
 Všichni členové zájmových útvarů jsou pojištěni proti úrazu. 
 Pokud schůzka ZÚ odpadne, musí být účastník s touto změnou včas seznámen. Účastníci, kteří nenavštěvují ZŠ Mládežnická a děti navštěvující 

1. - 2. třídy na ZŠ Ml., jsou informování formou SMS nebo e-mailu. Všichni ostatní žáci ZŠ Mládežnická jsou informováni školním rozhlasem. 

 KZČDM je povinen shromažďovat a archivovat osobní data členů ZÚ za účelem vedení školní matriky 3)4)5). 

 Osobní data účastníka zájmové činnosti (dále jen „ZČ“) jsou užívána jen pro potřebu KZČDM6). 
 KZČDM si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu nebo místa konání ZÚ. 

 V případě závažného porušení vnitřního řádu může být účastník ZČ na základě rozhodnutí ředitele školy ze zájmové činnosti vyloučen. V tomto případě 
se nevrací přeplatek školného vzniklý vyloučením ze ZÚ. 

 KZČDM nenese odpovědnost za ztrátu cenností (mobily, přehrávače, peníze, šperky). 
 V době školních prázdnin a státních svátků si vyhrazuje právo uzavřít provoz ZÚ. 

 Propagovaný ZÚ nebude otevřen v případě nízkého počtu přihlášených zájemců. V tomto případě budou zákonní zástupci účastníka informováni 

o řešení této situace (zrušení ZÚ, sloučení se ZÚ pořádaným jinou organizací). 
 V případě nepřijetí do ZÚ z kapacitních důvodů či neotevření ZÚ budou osobní data vymazána a přihlášky skartovány. 
 Zákonný zástupce účastníka souhlasí podáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky s účastí člena ZÚ na soutěžích, přehlídkách, vystoupeních 

na veřejnosti a dalších nepravidelných aktivitách pořádaných KZČDM „Eldorádo“. 
 

Práva a povinnosti nezletilých účastníků zájmové činnosti 
 Účastníci ZČ mají právo na zájmové vzdělávání odpovídající jejich možnostem a potřebám. 

 Mohou se podílet na tvorbě a realizaci nabídky aktivit. 
 Mohou vyjádřit svůj názor k záležitostem zájmového vzdělávání. 

 Účastníci ZČ musí řádně docházet na pravidelné schůzky ZÚ. 
 Jsou povinni dodržovat vnitřní řád KZČDM a ZŠ Mládežnická a předpisy a pokyny KZČDM a ZŠ Mládežnická k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni. 

 Musí respektovat pokyny pedagogických pracovníků KZČDM vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem. 
 

Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých účastníků ZČ 

 Mají povinnost donést nebo zaslat vyplněnou přihlášku na adresu KZČDM nejpozději do 17. září 2019. 
 Mají právo na informace o průběhu zájmového vzdělávání nezletilého účastníka ZČ jehož jsou zákonnými zástupci. 
 Mají povinnost uhradit školné za zájmové vzdělávání nezletilého účastníka ZČ ve stanoveném termínu. 

 Jsou povinni umožnit nezletilému členu ZÚ řádné docházení na zájmové vzdělávání a nesou plnou zodpovědnost za cestu dítěte na ZÚ a zpět. 

 Na vyzvání vedouc í  KZČDM nebo ředitele ZŠ Mládežnická jsou povinni se osobně zúčastnit případného projednávání závažných otázek, které 

se týkají zájmového vzdělávání dítěte (kázeňské přestupky, poškození majetku a další). 

 Jsou povinni oznamovat KZČDM údaje požadované pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost 

nezletilého, a změny v těchto údajích (zdravotní stav, osobní údaje, změna bydliště) neprodleně hlásit pracovníkům KZČDM. 

 

Práva a povinnosti zletilých účastníků ZČ 

 Mají povinnost donést nebo zaslat vyplněnou přihlášku na adresu KZČDM nejpozději do 17. září 2019. 

 Účastníci ZČ mají právo na zájmové vzdělávání odpovídající jejich možnostem a potřebám. 
 Jsou povinni uhradit školné za zájmové vzdělávání ve stanoveném termínu. 

 Mají povinnost řádně docházet na zájmové vzdělávání. 

 Jsou povinni oznamovat KZČDM údaje požadované pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo 

jejich bezpečnost, a změny v těchto údajích (zdravotní stav, osobní údaje, změna bydliště) neprodleně hlásit pracovníkům KZČDM. 
 Jsou povinni dodržovat vnitřní řád KZČDM a ZŠ Mládežnická a předpisy a pokyny KZČDM a ZŠ Mládežnická k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni. 
 Musí respektovat pokyny pedagogických pracovníků KZČDM vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem 

 Mohou se podílet na tvorbě a realizaci nabídky aktivit. 
 Mohou vyjádřit svůj názor k záležitostem zájmového vzdělávání. 

 

Zásady plateb zájmových útvarů 
 Školné za pravidelnou činnost v ZÚ a kurzech se stanovuje v souladu s § 12 vyhl. č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
 O přijetí účastníka v zájmovém vzdělávání rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel školy. 

 Přihláška do ZÚ je závazná pro školní rok 2019/2020. 

Způsob úhrady je možný: v hotovosti vedoucímu ZÚ 
 Školné je celoroční a je nutné ji uhradit v termínu uvedeném na přihlášce – tj. do 15. listopadu 2019. 

 Při neuhrazení školného do stanoveného termínu přihláška zaniká a není možná účast na činnosti. 

Školné může být sníženo: 
 Pokud se zájemce přihlásí do ZÚ po 31. lednu, uhradí 50% z celoroční stanovené částky.  V tomto případě je školné splatné do 15 dnů od podání 

písemné přihlášky. 
 

Odhlášení ze ZÚ je možné písemně s uvedením závažného důvodu. Pokud účastník uhradil celoroční školné, mohou mu být na základě písemné žádosti a 

rozhodnutí ředitele ZŠ Mládežnická vrácen přeplatek školného vzniklý odhlášením ze ZÚ. 

V ostatních případech se školné nevrací. 
 

1) 
Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12.2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

Ministerstvem mládeže a tělovýchovy 

2) 
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

3) 
§28 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) 

4) 
Zákon č. 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

5) 
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o 

dokumentaci škol a školských zařízení) 

6)
Zákon č.110/2019 o zpracování osobních údajů 
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