
                   Dům dětí a mládeže Luhačovice,   příspěvková  organizace 

                   Masarykova 76, 763 26  Luhačovice 

            telefon: 577 131 686, 577 131 687, www.ddmluhacovice.cz, ddm@ddmluhacovice.cz                                        

DĚTSKÁ   ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA   DO   KROUŽKU 

 Vyplňte všechny kolonky a pečlivě pročtěte. 
 

Název kroužku : ………………………………..…………………..…………...……………………… 
 

Přihláška na školní rok: …………..   Roční úplata za zájmové vzdělávání:……… ……… Kč 

Jméno a příjmení : ……………………………………..... e-mail:...............…………………..….… 

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

Kontaktní telefon : ………….……………………………Škola, třída :……..……………………… 

Datum a rok narození : ………………………………….Rodné číslo :………...…………………..             

Zdravotní pojišťovna : …………………………………..Státní občanství :……....……………… 

Údaje  o  zdravotní  způsobilosti,  popřípadě  o  zdravotních  obtížích,  které  by  mohly  mít vliv  

na poskytování zájmového vzdělávání:……………………………………………...……….………… 

Údaje o zdravotním postižení,druh postižení, zdravotní znevýhodnění:……….....……………………..   

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

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

Místo trvalého pobytu a  adresa pro doručování písemností, liší-li se od adresy uvedené 
výše:…………………………………………………………………….Telefon:……………………….. 
 
Potvrzení zákonného zástupce : 
 Souhlasím, aby můj syn (dcera) pracoval(a) v DDM Luhačovice. Budu dbát, aby řádně docházel(a) a v případě 
nepřítomnosti omluvím přihlášeného účastníka činnosti písemně nebo telefonicky. 
 Do zájmového kroužku DDM přicházejí i odcházejí děti, žáci nebo studenti (dále jen účastník činnosti) samostatně nebo 
si zákonný zástupce příchod  i odchod účastníka činnosti zajistí sám. 
 Zletilý žák a student, zákonný zástupce je povinen informovat DDM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. Jsou povinni informovat 
DDM o údajích, které jsou podstatné pro bezpečnost přihlášeného účastníka činnosti, a změny v těchto údajích.  
Zavazuji se, že přihlášku    a   úplatu   odevzdám   v DDM   Luhačovice   na   první   schůzce   kroužku nejpozději  
do 31.10.daného roku. 
Souhlasím s fotografováním a pořizováním videozáznamů přihlášeného člena v rámci činnosti DDM / s archivací těchto fotografii a 
videozáznamů, s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti - např.kronika, tisk, internet, www stránky atd./ , souhlasím se 
zveřejněním výsledků soutěží, která obsahují umístění, jméno,příjmení na webových stránkách, e-mail, plakátech, tiskovinách. 
Souhlasím s vystavováním prací a výrobků přihlášeného člena, použitím těchto prací při propagaci DDM. 
Souhlasím s tím, aby mi byly informace z DDM zasílány na výše uvedený e-mail. 

 
Bez odevzdání přihlášky a úplaty za zájmové vzdělávání nelze kroužek navštěvovat. Po konzultaci s ředitelem DDM si 
lze domluvit pozdější termín platby úplaty za zájmové vzdělávání. Pokud účastník činnosti předčasně ukončí zájmovou 
činnost, úplata se nevrací.  
Termín schůzek bude oznámen školním rozhlasem a je vyvěšen na nástěnkách DDM, internetových stránkách DDM. Konkrétní 
datum zahájení a ukončení zájmového útvaru bude stanoveno operativně podle zájmu a docházky přihlášených členů. 

Činnost nebude zahájena v těch  kroužcích, o které bude malý zájem. Účastníkům činnosti bude nabídnut jiný zájmový kroužek 
nebo mu bude vrácena úplata. 
DDM  Luhačovice  má  vydán  vnitřní  řád  DDM vnitřní předpis základy bezpečnosti v mimoškolní činnosti.  S vnitřním  řádem i pokyny 
pro BOZP a PO jsou seznámeni všichni přihlášení účastníci činnosti i zaměstnanci DDM. 
Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s nimi mohou seznámit v DDM.  
Aktuální informace o DDM můžete získat na webových stránkách DDM, vyžádat si je e-mailem, telefonicky, osobně.  

 

Datum zahájení činnosti : září, říjen 2015                         Podpis žáka :  ……………………………… 
 

  Podpis rodičů : …….……………………… 
 

 

Zpracování uvedených údajů v přihlášce je v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. Souhlasím 
se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. 

http://www.ddmluhacovice.cz/

